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تكليف الداود مديرا لجامعة بيشة
التعليم  وزي��ر  معايل  موافقة  �صدرت 
ال���ع���ايل الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 
ع���ب���د اهلل ال�����ص��ب��ت��ي ب��ت��ك��ل��ي��ف م��ع��ايل 
عبد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير 
ال������داود، بالعمل  ب���ن ح��م��د  ال��رح��م��ن 
مديرا جلامعة بي�صة اإلى حني تعيني 
م���دي���ر ل���ه���ا، ن���ظ���را لأه���م���ي���ة ت�����ص��ي��ر 
واملالية  والإداري�����ة  العلمية  الأع��م��ال 

للجامعة.
و���ص��در امل��ر���ص��وم امل��ل��ك��ي ال��ك��رمي 
 1436/3/3 وت��اري��خ  م/23  ال��رق��م  ذو 
للعام  بي�صة  جامعة  ميزانية  باعتماد 
 366 ق���دره  مببلغ   1437/1436 امل���ايل 
مليون و 778 األف ريال. وكان قد اأعلن 

عن اإن�صاء جامعة بي�صة موؤخرا.

البطاقة الجامعية شرطا
لدخول قاعة االمتحانات

اختباراته���م  اجلامع���ة  وطالب���ات  ط���اب  الأح���د  الي���وم  ينتظ���م 
النهائي���ة للف�ص���ل الدرا�ص���ي الأول 1435/1434، حيث جت���اوز عدد 
املمتحن���ني 80٫000 طالبا وطالبة يف جميع التخ�ص�ص���ات واملراحل 

)بكالوريو�س، دبلوم، وماج�صتر(.
وعملت اجلامعة منذ وقت مبكر عن طريق خمتلف الكليات 
وفروعها املنت�صرة يف منطقة ع�صر، على اإيجاد بيئة مريحة لأداء 
الختبارات بكل ي�صر و�صهولة، بالإ�صافة اإلى تهيئة الأجواء املنا�صبة 
املرجوة، واخلطط  النتائج  لتتحقق  والطالبات،  الطاب  لكافة 
لتحقيق  املتبعة  الأنظمة  �صوء  يف  اجلامعة م�صبقا  و�صعتها  التي 

اأف�صل الطرق التي توؤدي بالطالب اإلى حتقيق نتائج مميزة.
ويف خطوة مل�صاعدة الطاب والطالبات، قدمت عمادة القبول 
اإدارة  يف  متمثلة  لا�صتذكار،  املثلى  للطريقة  و�صفة  والت�صجيل 
الوقت بعناية، وو�صع جدول لاأولويات، والبتعاد عن الت�صويف 
اأدائ���ه يف  �صلبا على  وي��وؤث��ر  والتوتر،  القلق  ي��ورث �صاحبه  »ال��ذي 

الختبارات«. 
التقيد  اإل��ى  والطالبات  ال��ط��اب  جميع  اجلامعة  دع��ت  كما 
ا�صطحاب  �صرورة  على  والت�صديد  الخ��ت��ب��ارات،  ولوائح  باأنظمة 
قاعات  لدخول  اأ�صا�صيا  �صرطا  تعترب  التي  اجلامعية،  البطاقات 

الختبارات.
وكانت نهاية اختبارات مواد الإعداد العام والعملي والنت�صاب 
الخ��ت��ب��ارات  تنتهي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  امل��ا���ص��ي،  انتهت اخلمي�س  ق��د 
اأن  الف�صلية بنهاية دوام يوم الثاثاء 22 ربيع الأول 1436 وعلى 
تبداأ اإجازة منت�صف العام بنهاية دوام يوم اخلمي�س 24 من ال�صهر 

نف�صه.
و�صدد تربويون عرب »اآفاق« على �صرورة املراجعة، وال�صتذكار 
البتعاد عن  اإلى  بالإ�صافة  اجليد للدرو�س بدرجة تركيز عالية، 
كل الأ�صباب التي قد توؤدي بالطالب اإلى �صعف الرتكيز كال�صهر 
والجنراف وراء اأي اأمر قد ي�صر بالطالب يف م�صرته الدرا�صية.

ساره القحطاني

ن�����ظ�����م ن�����������ادي امل�����������ص�����رح يف 
اجل����ام����ع����ة ب���ال�������ص���راك���ة م��ع 
ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
الأول���ى  امل�صرحية  الأم�صية 
ع��ل��ى م�����ص��رح ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الطبية التطبيقية.
ودارت اأحداث امل�صرحية 
ال��ت��ي اأداه������ا ط���اب ال��ن��ادي 

حول اأ�صطورة  »النبا�س ».
يذكر اأن هذه الأ�صطورة  
روي���������ت وان����ت���������ص����رت ع��ن��ه��ا 
���ص��ائ��ع��ات يف ف���رتة م��ا���ص��ي��ة، 
امل�صرحية  هذه  اإقامة  وتاأتي 
ت����اأك����ي����دا خل���ط���ر الإ����ص���اع���ة 

ودورها يف تفتيت املجتمع.

أسطورة »النباش« في مسرحية بالجامعة
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ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ال��ع��ه��د  ك���رم ويل 
ال�����وزراء وزي���ر ال���دف���اع ���ص��اح��ب ال�صمو 
العزيز،  عبد  ب��ن  �صلمان  الأم���ر  امللكي 
م�صاء الثاثاء املا�صي، الفائزين بجائزة 
»�صركاء  الثاثة  فروعها  امللك خالد يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة« و»ال��ت��م��ي��ز ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غر 
يف  امل�����ص��وؤول��ة«،  و»التناف�صية  ال��رب��ح��ي��ة« 
مبدينة  الفي�صلية  مركز  يف  اأقيم  حفل 
ال��ع��ه��د  ويل  ويل  ب��ح�����ص��ور  ال���ري���ا����س، 
ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 
امل�����ص��ت�����ص��ار وامل���ب���ع���وث اخل����ا�����س خل����ادم 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ال�����ص��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
امل��ل��ك��ي الأم����ر م��ق��رن ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
جمل�س  رئ��ي�����س  ع�����ص��ر  منطقة  واأم����ر 
اأم���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة امل��ل��ك خ��ال��د اخل��ري��ة 
امللك خالد، �صاحب  رئي�س هيئة جائزة 
خالد  ب��ن  في�صل  الأم���ر  امللكي  ال�صمو 
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز، ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى ح�صد 
ك���ب���ر م�����ن اأ�����ص����ح����اب ال�������ص���م���و امل��ل��ك��ي 
الأمراء واملعايل الوزراء والعلماء وكبار 

امل�صوؤولني.

كلمة األمير سلمان
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة األ��ق��ى ���ص��اح��ب ال�صمو 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �صلمان  الأم����ر  امل��ل��ك��ي 
املباركة  الليلة  » يف هذه  كلمة قال فيها 
اأكون بينكم يف حفل جائزة  اأن  ي�صعدين 
اجلائزة  ه��ذه  اهلل،  يرحمه  خالد،  امللك 
التي حتمل ا�صم رجل عزيز علينا جميعا، 
ك���ان���ت ل���ه ب�����ص��م��ة وا����ص���ح���ة يف م�����ص��رة 
والأخ���وات،  الإخ��وة  اأيها  بادنا.  وتاريخ 

ه��ي��ئ��ة اجل���ائ���زة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امللكي 
اأك��د فيها  الأم��ر في�صل بن خالد كلمة 
ُتعد  اخل��ري��ة  خ��ال��د  امل��ل��ك  موؤ�ص�صة  اأن 
مراآًة نا�صعة تعك�س ال�صورة للوطن بكل 

موؤ�ص�صاته الر�صمية والأهلية.
واأ������ص�����اف »ل���ه���ا ر����ص���ال���ة م��ب��ا���ص��رة 
وهدف معلن وتنطلق من روؤية حمددة، 
لتقول للعامل: هذه هي اململكة العربية 
الرا�صخة منذ توحيدها على  ال�صعودية 
يد موؤ�ص�صها ال�صتثنائي عبد العزيز بن 
- حتى  ث���راه  اهلل  � طيب  ال��رح��م��ن  عبد 
امل�صلح  ال�����ص��ادق  املخل�س  قائدها  عهد 
، حفظه اهلل،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الذي ل يفتاأ يفعل ويفعل حتى اآلت اأمور 
اإلى خر عميم، ونه�صة تتجاوز  اململكة 

التوقعات«.
موؤ�ص�صة  يف  نحن  �صموه«  واأ���ص��اف 
امل���ل���ك خ���ال���د اخل���ري���ة من���ار����س ال��ع��م��ل 
امل���وؤ����ص�������ص���ي امل���ن���ظ���م، وا����ص���ع���ني ن�����ص��ب 
التي  العظيمة  ال��ق��ي��م  ت��ك��ري�����س  اأع��ي��ن��ن��ا 
ع��رف��ت��م��وه��ا، وح��ف��ظ��ه��ا امل����وؤرخ����ون عن 
امل��ل��ك خ���ال���د، رح��م��ه اهلل ت��ع��ال��ى. وه��و 
الذي كان اأمنوذجا لل�صدق يف التعامل، 
والإخ���ا����س يف ال��ع��م��ل، وال��ع��ط��اء ال��ذي 
ل��ي�����س ل���ه ح����د، وك�����ان ل���ه م���ن ال�����ص��ع��ب 
لهم  اأن  يدركون  ال��ذي  احل��ب  ال�صعودي 

يف قلبه مثله«.
واأكد �صمو رئي�س هيئة جائزة امللك 
خالد يف كلمته؛ اأن ركيزة عمل املوؤ�ص�صة 
هي توجيه العمل اخلري اإلى م�صارات 
اأ�صلوب  جديدة، تائم الع�صر، منتهجة 

عائ�صة  لاأ�صتاذة  �صموه  �صلم  كما 
ال�����ص��ب��ي��ل��ي ج���ائ���زة امل���رك���ز ال���ث���اين ل��ف��رع 
»م��رك��ز  م��ب��ادرت��ه��ا  ع��ن  التنمية  ���ص��رك��اء 
اإب��داع امل��راأة ال�صعودية« الذي يقوم على 
بع�س  على  ال�صعوديات  الفتيات  تدريب 
وا�صتهدفت  جم��ان��ا،  احلرفية  الأع��م��ال 
ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ب���ال���ت���ح���دي���د امل��ط��ل��ق��ات 
من  اخلا�صة  الفئات  وبع�س  والأرام����ل 
يف  ي�صهم  ب�صكل  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي 
ل��ه��ن، وي�صمن لهن  ك���اف  ت��وف��ر دخ���ل 

حياة كرمية.
اإبراهيم  �صالح  لاأ�صتاذ  �صلم  كما 
ال��ن��ا���ص��ر ج���ائ���زة امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ل��ف��رع 
»العمارة  م��ب��ادرت��ه  ع��ن  التنمية  �صركاء 
احل���ي���وي���ة« ال���ت���ي ت���ق���وم ف��ك��رت��ه��ا ع��ل��ى 
وخمّلفات  الطبيعية   امل����وارد  ا�صتغال 
اقت�صادية،  �صناعة  م�صاكن  يف  ال��ب��ن��اء 
اأزم�����ة ال�صكن  اإل����ى احل���د م���ن  وت���ه���دف 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وت���وف���ر �صكن 

مي�ّصر لذوي الدخل املحدود.
ت���ا ذل���ك ت�����ص��ل��م ال��ف��ائ��زي��ن ب��ف��رع 
»ال��ت��م��ّي��ز ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غ���ر ال��رب��ح��ي��ة« 
ج���وائ���زه���م م����ن راع������ي احل����ف����ل، ح��ي��ث 
النه�صة  »جمعية  الأول،  املركز  حققت 
اجلمعيات  اأق����دم  ت��ع��د  ال��ت��ي  الن�صائية« 
يف  متخ�ص�صة  وهي  اململكة،  يف  العاملة 
جمال تنمية قدرات املراأة وتوجيهها من 
و�صول  والتدريب،  امل��ايل  الدعم  خ��ال 

اإلى التوظيف.
وجاءت ثانية؛ اجلمعية الفي�صلية 
اخل����ري����ة ال��ن�����ص��وي��ة ب����ج����دة، وت��ت��م��ّي��ز 

اأبنائي وبناتي، اإن مما مييز هذه الباد 
والت�صجيع  اخل��ر  على  قادتها  ح��ر���س 
خرية  موؤ�ص�صات  م��ن  ن���راه  وم��ا  عليه، 
التي حتمل  �صواء  امل��ج��الت،  يف خمتلف 
اأ���ص��م��اء م��ل��وك ه���ذه ال��ب��اد اأو ���ص��واه��ا، 
م��ا ه��و اإل ج��ان��ب واح����د م��ن اجل��وان��ب 
التي  الليلة  ه��ذه  ويف  لبادنا.  امل�صرقة 
امللك  بجائزة  بالفائزين  فيها  نحتفي 
من  كثراً  ن�صتذكر  اهلل،  يرحمه  خالد، 
متّيز  وم��ا  احلميدة،  و�صفاته  اإجن��ازات��ه 
ب���ه م���ن ك���رمي خ��ل��ق، و����ص���دق و���ص��اح، 
ك��ل م��ا فيه اخل��ر لهذه  وح��ر���س على 
راأي��ن��ا  اأن  ت��ع��ال��ى  ون��ح��م��د اهلل  ال���ب���اد، 
ملوك  جميع  يف  ون��راه��ا  ال�صفات  ه��ذه 
املوؤ�ص�س،  امل��ل��ك  عهد  منذ  ال��ب��اد،  ه��ذه 
ي��رح��م��ه اهلل، اإل�����ى ع��ه��د ���ص��ي��دي خ���ادم 
بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني 
حققت  ال��ذي  اهلل،  يحفظه  عبدالعزيز، 
باُدنا يف عهده امليمون اإجن��ازات كبرة 
على خمتلف امل�صتويات«. واختتم �صموه 
قائا »اأبارك للفائزين يف خمتلف اأفُرع 
اجلائزة، كما اأ�صكر البن في�صل وجميع 
اأبناء وبنات امللك خالد،يرحمه اهلل، على 
للرقي  متوا�صل  جهد  من  يبذلونه  ما 
للجميع  اهلل  واأ�����ص����األ  اجل����ائ����زة.  ب��ه��ذه 
وال�������ص���ام عليكم  وال�������ص���داد.  ال��ت��وف��ي��ق 

ورحمة اهلل وبركاته«.

أمير عسير
ع�صر  منطقة  اأم���ر  األ��ق��ى  جهته،  م��ن 
رئي�س  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأم��ن��اء  رئ��ي�����س جمل�س 

وا�صفا  بالتنموي،  اخل��ري  العمل  مزج 
اأعمال  يف  املتقدمة  باملرحلة  النهج  هذا 

املوؤ�ص�صات اخلرية.
لغة  ه��ن��اك  »لي�صت  ق��ائ��ا  واختتم 
قادرة على اأن نعرب عن اأ�صمى واأبلغ اآيات 
امللك  اإل��ى  والعرفان،  والمتنان  ال�صكر 
ال�صالح املخل�س �صيدي خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
���ص��ي��دي ويل ع��ه��ده الأم���ني  واإل����ى �صمو 
�صلمان  الأم��ر  باحلب  اجلدير  املوؤمتن 
ويل  �صيدي  �صمو  واإل��ى  عبدالعزيز،  بن 
ويل ال��ع��ه��د، ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م ال��ك��رمي��ة 
ول��ه��ذه  اخل��ري��ة،  خ��ال��د  امل��ل��ك  ملوؤ�ص�صة 
اجلائزة، وعلى دعمهم اأعمال اخلر يف 

الجتاهات كلها، حفظهم اهلل جميعاً«.
و���ص��اه��د احل�����ص��ور ع��ر���ص��ا مرئيا 
ا���ص��ت��م��ل ع��ل��ى اأع���م���ال ال��ف��ائ��زي��ن ب��ف��روع 
بناء  يف  واإ�صهاماتهم  الثاثة،  اجل��ائ��زة 

الإن�صان وتنمية املجتمع.

تكريم الفائزين
ع��ق��ب ذل����ك ت��ف�����ص��ل ���ص��م��و ويل ال��ع��ه��د 
بت�صليم اجلوائز اإلى الفائزين بفروعها 
لهذا العام، اإذ �صلم �صموه للدكتورة �صارة 
جائزة  العبدالكرمي  ال�صبتي  عمر  بنت 
يف  التنمية  ���ص��رك��اء  ل��ف��رع  الأول  امل��رك��ز 
»اأح�صان«،  مبادرتها  عن  الثاين،  عامها 
وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن جم���م���وع���ة ن�����ص��ائ��ي��ة 
تطّوعية ت�صتهدف فئة الأطفال الأيتام 
يف  واملقيمني  اخلا�صة  ال��ظ��روف  وذوي 

دور الرعاية الجتماعية.

على  ي���ق���وم  اإدارة  مب��ج��ل�����س  اجل��م��ع��ي��ة 
من  وذل���ك  املوؤ�ص�صي،  اجلماعي  العمل 
خ����ال ا���ص��ت��ث��م��ار خ�����ربات اأع�����ص��ائ��ه يف 
حت��ق��ي��ق ر���ص��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة، والإ����ص���راف 
اأعمالها  وتقييم  الأربعة،  مراكزها  على 

ب�صفة م�صتمرة.
وح����ل����ت ث����ال����ث����ة، ج���م���ع���ي���ة ����ص���وت 
بالعمل  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي  داون،  م��ت��ازم��ة 
اجل��م��اع��ي امل��وؤ���ص�����ص��ي وال��ت��ف��وق مبجال 

تنمية املوارد وا�صتثمارها.
وف����ي����م����ا ي���خ�������س ج������ائ������زة امل���ل���ك 
مُتنح  التي  امل�صوؤولة  للتناف�صية  خالد 
»امل��وؤ���ص��ر  يف  ت�صنيفا  الأع��ل��ى  لل�صركات 
فقد  امل�����ص��وؤول��ة«،   للتناف�صية  ال�صعودي 
الوطنية  ال�صركة  الأول  امل��رك��ز  حققت 
ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة »ن��ات��ب��ت، 
يونيليفر  زق��ر  ب��ن  �صركة  ثانية  وح��ل��ت 
البنك  الثالث  املركز  املحدودة، وجاء يف 

ال�صعودي لا�صتثمار. 
خ��ال��د  امل���ل���ك  ج����ائ����زة  اأن  ي���ذك���ر 
تقديرية  �صهادات  بها  الفائزين  متنح 
وميداليات،  نيلها،  م�صّوغات  تت�صمن 
ودروع�������ا ت���ذك���اري���ة اإل�����ى ج���ان���ب مبلغ 
مبليون  يقّدر  جائزة،  لكل  مينح  مايل 
غر  للمنظمات  »ال��ت��م��ّي��ز  ل��ف��رع  ري���ال 
لفرع  ري��ال  مليون  ون�صف  الربحية«، 
جائزة  اأن  ح��ني  يف  التنمية«،  »���ص��رك��اء 
هي  امل�����ص��وؤول��ة  للتناف�صية  خ��ال��د  امل��ل��ك 
ج����ائ����زة ت���ق���دي���ري���ة مت���ن���ح ل��ل�����ص��رك��ات 
ال�صعودي  »املوؤ�صر  يف  ت�صنيفاً  الأع��ل��ى 

للتناف�صية امل�صوؤولة«.

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد 
األمير سلمان: الجائزة تحمل اسم رجل عزيز

كانت له بصمته الوطنية الواضحة
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مدير الجامعة في حوار مطول مع صحيفة »الجزيرة«

جامعتنا من كبرى الجامعات في العالم..
بها خمسون كلية وثمانون ألف طالب وطالبة

ه مدير جامعة الملك خالد: األمير فيصل بن خالد يتابع ويوجِّ
ويدعم الجامعة في جميـع مناشطها

 • رفعنا طلبنا بتحويل فرع الجامعة في تهامة عسير إلى جامعة مستقلة.

• نتطلع لوجود جامعة تهامة وجامعة للبنات.
• زيادة القبول في الدراسات العليا من 113 إلى نحو 3000 طالب وطالبة في 49 برنامجا.

• تضاعف حضور أعضاء هيئة التدريس 100% لحضور المؤتمرات والندوات.
• لدينا أفضل صحيفة جامعية على مستوى المملكة وتصدر أسبوعيا في 40 صفحة وتطبع بنظام الويب.

• تضاعف القبول في كليات الجامعة 150% بعد فتح الدراسة في الفترة المسائية.
• ألول مرة منذ إنشاء الجامعة دورات تدريبية خارجية لموظفي الجامعة.

• مدينة رياضية متكاملة جديدة تتسع ألكثر من 30 ألف مشاهد وممارس.
• مستشفى بسعة 800 سرير يشتمل على جميع التخصصات.

خالد يف حوار مطول مع »اجلزيرة« 
ع���دداً  خطتها  ���ص��ّم��ن��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن 
العلمية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ربام���ج  م��ن 
وال��ت��وع��وي��ة، وحت���ذر وت��ب��ني خ��ط��ورة 
واأنهم  �صبابنا،  على  املنحرفة  الأفكار 
الدين  اأع����داء  ِق��ب��ل  م��ن  م�صتهدفون 
لديها  اجلامعة  اأن  مبينا  وال��وط��ن. 
جلنة للحقوق الطابية )للمظامل(، 
ل��دي��ه مظلمة  اأو طالبة  ط��ال��ب  ف���اأي 
حتى ولو كان خ�صمه مدير اجلامعة 
اللجنة  اإل��ى تلك  يتقدم  اأن  له احل��ق 
التي رمبا هي الوحيدة على م�صتوى 

اجلامعات ال�صعودية.
واأكد الدكتور الداود بخ�صو�س 
م�����ص��روع امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة اأن����ه لو 
ا���ص��ت��م��ر ع���ل���ى ال����وت����رة امل��ت�����ص��ارع��ة 
الن��ت��ق��ال  ب���دء  م��ن الإجن����از فنتوقع 
التدريجي للمدينة اجلامعية خال 
وق���ت ق��ري��ب ب����اإذن اهلل. م�����ص��را اإل��ى 
متابعته اليومية من خال كامرات 
خا�صة يف مكتبه، تنقل له ما يدور يف 
امل�صروع، الذي يعترب الأ�صخم  اأر�س 

على امل�صتوى املحلي.
اأنه  اإل��ى  واأمل��ح معاليه يف حديثه 
يف  اجلامعة  ف��رع  بتحويل  ال��رف��ع  مت 
»وكذلك  م�صتقلة  جامعة  اإلى  تهامة 
ليكون  احل����ايل  م��وق��ع��ن��ا  تخ�صي�س 
اجلامعة  انتقال  بعد  للبنات،  جامعة 
م���ن م��ب��ان��ي��ه��ا احل��ال��ي��ة اإل����ى امل��دي��ن��ة 

اجلامعية يف الفرعاء.
وهذا ما نتطلع اإليه يف امل�صتقبل 
اأن  ول���ص��ي��م��ا  اهلل،  ب������اإذن  ال���ق���ري���ب، 
اجل���ام���ع���ة اق����رتح����ت ع���ل���ى جم��ل�����س 
اجلامعة  ف��رع  ف�صل  العايل  التعليم 

و���ص��ف م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ  خالد، 
بن حمد الداود، جامعته باأنها واحدة 
م��ن ك��ربى اجل��ام��ع��ات يف ال��ع��امل ويف 
ما  �صمها  ب�صبب  وذل���ك  ال�صعودية؛ 
يقارب 50 كلية موزعة على حمافظات 
كافة،  ع�صرة  اخلم�س  ع�صر  منطقة 
األف طالب  بها نحو ثمانني  ويدر�س 
اأك��ر  تدري�صهم  على  يقوم  وط��ال��ب��ة، 
من 3500 ع�صو هيئة تدري�س، ويدير 
�صوؤونهم ما يقرب من 4000 موظف 

وموظفة.
واأ���ص��ار ال��دك��ت��ور ال����داود اإل���ى اأن 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ل��ه��ا دور ب���ارز 
ال���ذي ت�صهده  ال��ت��ن��م��وي  يف احل����راك 
منطقة ع�صر؛ فهي ال�صريك الدائم 
التنموية  اخلطط  جميع  يف  والثابت 
املنطقة،  ت�صهدها  التي  والتطويرية 
اأنها بيت خربة متنوع اخلربات،  كما 
ي�����ص��ّخ��ر ج��م��ي��ع ط���اق���ات���ه ال��ب�����ص��ري��ة 
وامل����ادي����ة ل���دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف 

منطقة ع�صر ويف بادنا املباركة.
اأن  حقيقة  ي��ف��وت��ن��ي  »ل  وق����ال: 
وج���ود جامعة كحجم  اأن  اإل���ى  اأ���ص��ر 
امللك خالد يف منطقة ع�صر  جامعة 
التعليم  ل��ق��ط��اع��ات  �صخم  راف���د  ه��و 
وال�صحة واملال والأعمال وغرها يف 
ت�صطلع  اجل��ام��ع��ة  اأن  كما  املنطقة. 
بدور رئي�س يف خدمة املنطقة بحثياً 
واإع����ام����ي����اً و����ص���ي���اح���ي���اً، م����ن خ���ال 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات 
التي ل تخفى على من يتابع حراك 

اجلامعة طوال العام«.
واأو�����ص����ح م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

م�صتقلة.  ج��ام��ع��ة  ل��ي��ك��ون  ب��ي�����ص��ة  يف 
وق��د واف��ق على ذل��ك خ��ادم احلرمني 
واأ�����ص����در  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�������ص���ري���ف���ني، 
اجلامعة  ف��رع  بتحويل  الكرمي  اأم��ره 
با�صم  م�صتقلة  جامعة  اإل��ى  بي�صة  يف 

)جامعة بي�صة(.
اجلامعة  مدير  معايل  وحت��دث 
الكثر مما يدور داخل اجلامعة  عن 
التدري�س  هيئة  واأع�����ص��اء  وال��ط��اب 
وع���ن ع��اق��ت��ه ب��ج��ري��دة )اجل���زي���رة(، 
ال���ت���ي ك����ان ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا اأث���ن���اء ف��رتة 
ال�����ت�����دري�����ب، وان���ع���ك���ا����ص���ات ع��اق��ت��ه 
كما  احل��ايل،  عمله  على  ب�)اجلزيرة( 
عرج على الكرا�صي العملية، وبخا�صة 
ن�س  ياأتي  وفيما  )اجلزيرة(.  كر�صي 

احلوار:

كيف ترى واقع التعليم العايل
يف منطقة ع�سري؟ وما الذي
حتتاج اإليه املنطقة لزيادة

هذا التطور؟
م��ن��ط��ق��ة ع�������ص���ر واح��������دة م����ن اأه����م 
)اململكة  ال��غ��ايل  وط��ن��ن��ا  يف  امل��ن��اط��ق 
ال��ع��رب��ي��ة ال�������ص���ع���ودي���ة(، وت���ق���ع على 
���ص��ا���ص��ع��ة وم��ه��م��ة يف جنوب  م�����ص��اح��ة 
ع�صرة  خم�س  وت�صم  اململكة،  غ��رب 
خادم  حكومة  اهتمت  لذا  حمافظة؛ 
احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
مناطق  كبقية  املنطقة  حت��ظ��ى  ب���اأن 
التعليم  م��ن  واف����ر  بن�صيب  امل��م��ل��ك��ة 
ال���ع���ايل؛ ف��ت��م اإن�������ص���اء ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
امللك  جامعة  فرعي  �صم  بعد  خالد 
���ص��ع��ود وج��ام��ع��ة الإم������ام حم��م��د بن 
�صعود الإ�صامية، اللذين كانا اأ�صا�صاً 
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لكليات اأُن�صئت قبل اأكر من ثاثني 
عاما، ككلية ال�صريعة واللغة العربية 
وال���ط���ب وغ���ره���ا. ف�����ص��در امل��ر���ص��وم 
امللكي باإن�صاء جامعة امللك خالد عام 

.1419
وم�����ن ذل�����ك ال����وق����ت وال��ت��ع��ل��ي��م 
ويتو�صع  املنطقة،  يف  ينت�صر  ال��ع��ايل 
للبنني  ك��ل��ي��ات  اف���ت���ت���اح  م���ن خ����ال 
وال����ب����ن����ات يف خم���ت���ل���ف حم���اف���ظ���ات 
امل��ن��ط��ق��ة، ح��ت��ى و����ص���ل ع����دد ك��ل��ي��ات 
فرعها  حتويل  اإع��ان  قبل  اجلامعة 
اإل��ى  م�صتقلة  ج��ام��ع��ة  اإل���ى  بي�صة  يف 

اأكر من خم�صني كلية.
وم�����ن ح���ي���ث اح���ت���ي���اج امل��ن��ط��ق��ة 
اأرى  فيها  ال��ع��ايل  التعليم  لتطوير 
اأه���م���ي���ة ال��ت��و���ص��ع يف اإن�������ص���اء ك��ل��ي��ات 
احتياج  تغطي  متخ�ص�صة،  ن��وع��ي��ة 
احتياجات  ه��و  والأه����م  امل��ح��اف��ظ��ات. 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف وط��ن��ن��ا امل���ع���ط���اء، ال��ت��ي 

وتت�صق مع احتياجات �صوق العمل.
وال����روؤي����ة ال��ت��ي ن���راه���ا ن��ح��ن يف 
اأن يتحول  امل��ل��ك خ��ال��د ه��ي  ج��ام��ع��ة 
اإل��ى  ع�صر  تهامة  اجل��ام��ع��ة يف  ف��رع 
هناك  ي��ك��ون  واأن  م�صتقلة،  ج��ام��ع��ة 
جامعة اأي�صاً للبنات يف مقر اجلامعة 
احل����ايل ب��ع��د الن��ت��ق��ال اإل����ى امل��دي��ن��ة 

اجلامعية يف الفرعاء.
م��ن  ف�������ص���ي���ك���ون  ذل�������ك  مت  واإن 
اأ���ص��ب��اب ت��ط��وي��ر وحت�����ص��ني الأداء  اأه���م 
وامل���خ���رج���ات يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
تعي�صه  ال���ذي  ال��رته��ل  م��ن  و�صيخفف 
يوؤثر -ب��ا �صك- يف  وال��ذي  اجلامعة، 
جودة الأداء، و�صعف املخرجات؛ ما قد 
يت�صبب يف ق�صور حيال حتقيق اأهداف 
اجلامعة الرئي�صة املتمثلة يف التدري�س 

والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

بو�سفك امل�سوؤول الأول
يف منطقة ع�سري عن التعليم

العايل.. هل اأنت مقتنع
باأداء اجلامعة يف املنطقة؟

اأو  حكومية  موؤ�ص�صة  ك���اأي  اجل��ام��ع��ة 
تقدمي  اإل���ى  وتتطلع  تطمح  اأه��ل��ي��ة، 
كل ما هو متميز، واإن كان طبيعة اأي 

عمل ب�صري عدم الكمال.
يديرها  ل  ع��م��وم��ا  واجل��ام��ع��ات 
ف���ق���ط م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، ب����ل ه��ن��اك 
جم��ال�����س وجل����ان وق���ي���ادات ت�صرتك 
والتقومي  ال��ق��رارات  �صنع  يف  جميعاً 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وامل��ت��اب��ع��ة، وي�����ص��رتك��ون 
اأي�������ص���ا يف امل�������ص���وؤول���ي���ة ع����ن حت��ق��ي��ق 

الأهداف وجودة الأداء واملخرجات.
امللك  ج��ام��ع��ة  يف  �صخ�صيا  واأن����ا 
خالد فخور مبا حتققه اجلامعة من 
ذل��ك  اأن  واأرى  الأداء،  يف  م�صتويات 
الوقت  ويف  ي���وم،  بعد  ي��وم��اً  يت�صاعد 
التميز  من  وا�صعاً  ف�صاًء  اأرى  نف�صه 
والإبداع، ميكن للجامعة اأن ُتظهر فيه 
فالطموح  ق��درات��ه��ا.  م��ن  كبرا  �صيئا 
ع���ال، وال��دع��م ل حم����دود، والأم��ان��ة 
ع��ظ��ي��م��ة، وح�����ب ال����وط����ن وامل����واط����ن 
واملزيد  املزيد  لتقدمي  هممنا  ي�صحذ 
خدمة لأبناء هذا الوطن الغايل واأداء 
مل�صوؤولياتنا اأمام اهلل اأوًل ثم اأمام ولة 
م��ه��دوا  ال��ذي��ن  اهلل،  حفظهم  الأم����ر، 
ودعمهم  بعطائهم  للجامعة  الطريق 
ومتابعتهم الدائمة؛ لرتتقي يف �صلم 

الإبداع والتميز.

دثنا معاليكم قليال لو حتحُ
عن اجلامعة، من ناحية

اأرقام طلبتها وكلياتها وما مت
اإجنازه منذ توليكم اإدارتها.

اإذ و�صل عدد الطلبة يف اجلامعة 
اإل����ى اأك����ر م���ن 80 األ����ف ط��ال��ب 
يقرب  فيما  ينتظمون  وطالبة، 
ع��ل��ى  وي�����ق�����وم  ك����ل����ي����ة،   50 م�����ن 
اأكر من 3500 ع�صو  تدري�صهم 
�صوؤونهم  وي��دي��ر  تدري�س،  هيئة 
م��وظ��ف   4000 م����ن  ي���ق���رب  م����ا 
وم����وظ����ف����ة؛ وه�����و م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا 
واح��دة من ك��ربى اجلامعات يف 

اململكة.
• اإح�����داث جل��ن��ة ب��ا���ص��م )جل��ن��ة 
بكل  ُتعنى  الطابية(،  احلقوق 
حقوق،  م��ن  الطالب  يخ�س  م��ا 
وقد ف�صلت يف عدد من الق�صايا 
ك����ان خ�صم  ����ص���واء  ال���ط���اب���ي���ة، 
اأو  كلية  اأو  اأ�صتاذا  فيها  الطالب 

اإدارة.
• ف��ت��ح��ت اجل���ام���ع���ة ال���ربام���ج 
ال�����ص��ي��ف��ي��ة ل��ل��ط��اب ال��زائ��ري��ن 
دع���م���اً ل��ل�����ص��ي��اح��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
املنطقة، وانتظم فيها يف ال�صيف 

املا�صي 13 األف طالب وطالبة.
• زي����ادة ال��ق��ب��ول يف ال��درا���ص��ات 
اإل���ى  ال��ع��ل��ي��ا، ف��م��ن 113 ط��ال��ب��ا 
وط���ال���ب���ة،  ط����ال����ب   3000 ن���ح���و 
وذلك يف 50 برناجما للدرا�صات 
ال��ع��ل��ي��ا )م��اج�����ص��ت��ر ودك���ت���وراه( 
نظرية  خمتلفة،  تخ�ص�صات  يف 

وتطبيقية.
م���ق���ررات  م����ن   %  97 اإت����اح����ة   •
اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م 
الإل����������ك����������رتوين، ك����م����ا ق���دم���ت 
اجل����ام����ع����ة م���������ص����روع )اإت�����اح�����ة 
امل���ع���رف���ة( ع���ن ط��ري��ق امل���ق���ررات 
ال�صبكة.  على  املن�صورة  املفتوحة 
وقد ح�صلت اجلامعة على عدد 

ما هي تلك الأبعاد التي
اأ�سافتها جامعة امللك خالد
لع�سري »الإن�سان واملكان«؟!

ب��داي��ات��ه��ا ح��ني كانت  اجل��ام��ع��ة منذ 
كليات معدودة ت�صّكل فرعني جلامعة 
الإم��������ام وامل����ل����ك ����ص���ع���ود، واأ����ص���اف���ت 
على  ع�صر  وملنطقة  عموماً  للوطن 
وج����ه اخل�����ص��و���س ال�����ص��يء ال��ك��ث��ر؛ 
املناطق  اإل��ى  الطلبة  هجرة  قللت  اإذ 
الأخرى، كما رفعت م�صتوى التعليم 
ب�صكل  املنطقة  يف  العلمية  والثقافة 
املتميزة  مبخرجاتها  واأ�صهمت  ع��ام، 
املنطقة  احتياجات  كثر من  �صد  يف 

والوطن من الكفاءات املوؤهلة.
خالد،  امل��ل��ك  جلامعة  ك��ان  لقد 
احل�����راك  يف  ب������ارز  دور  ي�������زال،  ول 
التنموي الذي ت�صهده املنطقة؛ فهي 
جميع  يف  وال��ث��اب��ت  ال��دائ��م  ال�صريك 
اخل���ط���ط ال��ت��ن��م��وي��ة وال��ت��ط��وي��ري��ة 
التي ت�صهدها املنطقة، كما اأنها بيت 
خربة متنوع اخلربات، ي�صخر جميع 
ط���اق���ات���ه ال��ب�����ص��ري��ة وامل����ادي����ة ل��دف��ع 
عجلة التنمية يف منطقة ع�صر ويف 

بادنا املباركة.
اأ�صر  اأن  حقيقة،  يفوتني،  ول 
اأن وجود جامعة بحجم جامعة  اإلى 
امل��ل��ك خ��ال��د يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر هو 
راف������د ���ص��خ��م ل���ق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال�صحة واملال والأعمال وغرها يف 

املنطقة.
بدور  ت�صطلع  اجلامعة  اأن  كما 
رئ��ي�����س يف خ���دم���ة امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��ث��ي��اً 
واإع����ام����ي����اً و����ص���ي���اح���ي���اً، م���ن خ��ال 
ال��ع��دي��د م��ن ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات 
التي ل تخفى على من يتابع حراك 

اجلامعة طوال العام.

اجل���ام���ع���ة ي����در�����س ف��ي��ه��ا ح���ال���ي���ا يف 
ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س وال��دب��ل��وم��ات 
األف  ثمانني  نحو  العليا  وال��درا���ص��ات 
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة، وت�����ص��م اأك�����ر من 
خ��م�����ص��ني ك��ل��ي��ة م���وزع���ة ع��ل��ى جميع 
تقريبا،  ع�����ص��ر  منطقة  حم��اف��ظ��ات 
اإع�������ادة هيكلة  ب��ع��دم��ا مت���ت  خ��ا���ص��ة 
الكليات القائمة، وا�صتحداث عدد من 
الكليات اجلديدة، منها ما هو خا�س 
خا�س  ه��و  م��ا  ومنها  ف��ق��ط،  بالبنني 
للبنني  هو  ما  ومنها  فقط،  بالبنات 
والبنات معا، وتنت�صر يف خم�س ع�صرة 

حمافظة.
اأ�صتطيع  لعلي  ���ص��ري��ع،  وب�صكل 
اأن اأذك��ر اأه��م ما حتقق، وهلل احلمد، 
ما  ث��م  اهلل،  م��ن  بتوفيق  ك���ان  ال���ذي 
دع��م �صخي من  م��ن  تلقاه اجل��ام��ع��ة 
ال�صريفني،  احلرمني  خ��ادم  حكومة 
حفظه اهلل، ومن �صمو اأمر املنطقة 
في�صل  الأمر  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، واأي�����ص��ا 
اأع�������ص���اء جمل�س  ال����ك����رام  ال����زم����اء 
اجل���ام���ع���ة، ك����ل ف��ي��م��ا ي���ق���وم ع��ل��ي��ه، 
وك��ذل��ك الإداري�������ون واأع�����ص��اء هيئة 
املنجزات  وهذه  والطلبة..  التدري�س 

�صها يف: ب�صكل �صريع اأخِلّ
اإ����ص���اف���ة  اإح���������داث وك���ال���ت���ني   •
ل���ل���وك���الت اخل��م�����س امل����وج����ودة، 
الأول���������������ى ت����ع����ن����ى ب�����ال�����������ص�����وؤون 
التعليمية والأكادميية، والثانية 
ب��ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة. ومت 
تهامة،  يف  اجلامعة  ف��رع  اإن�����ص��اء 
اأع�صاء  ل�����ص��وؤون  وك��ذل��ك ع��م��ادة 

هيئة التدري�س واملوظفني.
ال��ط��ل��ب��ة،  ق���ب���ول  ال��ت��و���ص��ع يف   •
خا�صة يف التخ�ص�صات النوعية؛ 

من اجلوائز املحلية والعاملية يف 
جم���ال ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين )7 
على  وج��ائ��زت��ان  ج��وائ��ز حملية 

م�صتوى اخلليج(.
ت���دري�������س  مت  ال����ع����ام  ه�����ذا  يف   •
10 م���ق���ررات ب��ن��ظ��ام ال��ت��دري�����س 
ال����دويل امل�����ص��رتك ع��رب الأق��م��ار 
ال�صطناعية، يف كليات الهند�صة 
وال�������ص���ي���دل���ة وع����ل����وم احل��ا���ص��ب 
الآيل، قدمها عدد من الأ�صاتذة 
اأمريكا  م��ن  عامليا  املتخ�ص�صني 
منها  وا���ص��ت��ف��اد  والأردن،  وك��ن��دا 
435 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة، وه���ي من 
م�صتوى  على  امل��م��ي��زة  ال��ت��ج��ارب 

اململكة.
�صنويا  اجل��ام��ع��ة  ت�صت�صيف   •
عددا كبرا من العلماء العامليني 
ال��زائ��ر  ب��رن��ام��ج الأ���ص��ت��اذ  �صمن 
يف ك��ل��ي��ات اجل���ام���ع���ة ال��ن��ظ��ري��ة 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ال���ذي���ن ع��ق��دوا 
ع�������ص���رات ال�����ور������س ال��ت��دري��ب��ي��ة 
واملحا�صرات  البحثية  واحللقات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل���اأ����ص���ات���ذة وط����اب 

الدرا�صات العليا.
�صنوية  خطة  اجلامعة  تنظم   •
اململكة  داخ��ل  للتدريب  طموحة 
ال��رف��ع من  وخ��ارج��ه��ا، ت�صهم يف 
لهم  وتك�صف  املهني،  م�صتواهم 

طرق اأداء مثلى يف اأدائهم.
• م�����ص��ت��خ��دم��و الإن������رتن������ت يف 
 70،000 م����ن  اأك������ر  اجل���ام���ع���ة 
 30 م�����ن  اأك��������ر  م�������ص���ت���خ���دم يف 
جممعا اأكادمييا، وتبلغ الطلبات 
يف ال��ي��وم ال��واح��د اأك���ر م��ن 83 
مليون طلب بحجم بيانات يقدر 

ب�120 قيقابايت.
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حوار خاص

ويف جمال البحث العلمي:
املركز  على  اجلامعة  ح�صلت   •
العلمية  البحوث  ن�صر  يف  الأول 
على م�صتوى اململكة لعام 1433، 

واملركز الثاين يف عام 1434.
• ق�����ادت الأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
كلية طب الأ�صنان اإلى اكت�صافات 
�ُصجلت يف مراكز البحث العاملية 

با�صم جامعة امللك خالد.
• ح�صدت اجلامعة املركز الأول 
للتعليم  ال��ط��اب��ي  امل���وؤمت���ر  يف 
 1434 ع�������ام  يف  مب����ك����ة  ال�����ع�����ايل 
بحثية  م�صاركة   600 م��ن  ب��اأك��ر 
كلية   24 بها  تقدمت  واإب��داع��ي��ة، 

من كليات اجلامعة.
• اأجن�����زت اجل��ام��ع��ة ع�����دداً من 
ال�������ربام�������ج ل�����دع�����م ال����ب����ح����وث، 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  و�صجعت 
على ح�صور الندوات واملوؤمترات 
داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا. وق��د 
ت�����ص��اع��ف يف ال�����ص��ن��وات الأخ���رة 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ح�صور 
ل��ت��ل��ك امل��ن��ا���ص��ب��ات ال��ع��ل��م��ي��ة؛ ما 
����ص���ي���زي���د احل�������ص���ي���ل���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
وامل����ه����اري����ة ل���دي���ه���م، وي��ن��ع��ك�����س 
ط���اب���ه���م  ع�����ل�����ى  الأخ��������������ر  يف 

وطالباتهم.
م��ن  ع������دد  ع���ق���د  اأي���������ص����ا، مت   •
الدورات اخلارجية لأع�صاء هيئة 
التدري�س، بالتعاون مع جامعات 
ومراكز وموؤ�ص�صات عاملية. ولأول 
م��رة ع��ق��دت اجل��ام��ع��ة ع���دداً من 
ملوظفيها يف  ال��دورات اخلارجية 
خارج اململكة، ونتطلع، باإذن اهلل، 
الأداء  حت�صني  على  تنعك�س  اأن 

وتطوير املهارات.

اأما يف خدمة املجتمع:
برناجما  اجلامعة  تبنت  فقد   •
فريدا  و�صحيا  وتثقيفيا  توعويا 
اإحدى  يف  �صنويا  ُيقام  نوعه،  من 
اأ�صبوعا  النائية، وي�صتمر  املناطق 
اإع����������داده  ت���������ص����رتك يف  ك�����ام�����ا، 
وت����ن����ف����ي����ذه ع�������دد م�����ن وح�������دات 
فيه  وي�صارك  املختلفة،  اجلامعة 
ع���دد ك��ب��ر م��ن ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة، 
التخ�ص�صات  اأ�صحاب  وبخا�صة 

الطبية.
• ت�صطلع اجلامعة اأي�صاً بربامج 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف دع����م ال�����ص��ي��اح��ة 
الوطنية، وتقدم مهرجاناً �صنوياً، 
مت تنفيذه العام املا�صي، وا�صتمل 
على اأكر من 117 فعالية جلميع 

فئات املجتمع كل عام.
• نظمت اجلامعة ملتقى ُخ�ص�س 
ل��ل�����ص��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، اف��ت��ت��ح��ه 
���ص��م��و اأم����ر امل��ن��ط��ق��ة، وُخ�����ص�����س 
ل���ه جل��ن��ة دائ���م���ة ُت��ع��ن��ى ب��درا���ص��ة 
خطط وبرامج اجلامعة لل�صراكة 

املجتمعية.
املجتمع  لأف��راد  تتيح اجلامعة   •
دورة  م��ن 500  ب��اأك��ر  الل��ت��ح��اق 
تدريبية عن طريق عمادة خدمة 

املجتمع.
وا�صعة  اإ���ص��ادات  تلقت اجلامعة   •
التكامل  قناة  لنجاحها يف تفعيل 
تن�صيق  وم��ن��ظ��وم��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

القبول بني اجلامعات.
• وّقعت اجلامعة عددا من عقود 
ع��دد من  م��ع  وال�صراكة  ال��ت��ع��اون 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة، وك���ذل���ك م���ع ق��ط��اع��ات 

خمتلفة داخلية.

على  وامل�صللة  الهدامة  الأف��ك��ار  ه��ذه 
ال�صباب  فئة  وخا�صة  املجتمع  فئات 
وه�����م ال���ف���ئ���ة ال���ت���ي حت��ت�����ص��ن��ه��م اأي 
خطة  ت�صمنت  فقد  ولذلك  جامعة، 
الأن�صطة يف اجلامعة برامج وفعاليات 
علمية وتوعوية حتذر وتبني خطورة 
�صبابنا  على  املنحرفة  الأف��ك��ار  ه��ذه 
اأع���داء  ق��ب��ل  م��ن  م�صتهدفون  واأن��ه��م 
الدين والوطن، كما اأن كلية ال�صريعة 
واأ�صول الدين يف اجلامعة تقوم بدور 
يف هذا الأمر من خال جلنة يراأ�صها 
ف�صيلة عميد الكلية وع�صوية نخبة 
من امل�صايخ الف�صاء الذين يدركون 
الأفكار  هذه  مثل  على  العمل  اهمية 
مثل  يف  �صبابنا  ب��ه��ا  ي�صتهدف  ال��ت��ي 
هذه املرحلة العمرية، واجلامعة ُتعد 
العلمية  الفعاليات  م��ن  لعدد  حاليا 
�صلة  ذات  ون�������دوات  م����وؤمت����رات  م���ن 
بهذا املو�صوع وما �صابهه بهدف رفع 
وبناتنا  اأبنائنا  عند  ال��وع��ي  م�صتوى 
امللوثات  تلك  م��ن  حمياتهم  وكيفية 
ودع��وة  الباطلة،  والعقدية  الفكرية 
وامل�صايخ  العلماء  م��ن  فيهم  امل��وث��وق 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف تلك  ال��ع��ل��م  وط��ل��ب��ة 

الربامج والفعاليات.

قامت اجلامعة موؤخرا
باإلغاء عقود بع�ض

طاقمها الأكادميي..
هل ب�سبب اعتناقهم

لأفكار هدامة؟!
الأ�صاتذة مل  اإلغاء عقده من  من مت 
باأ�صباب  ك��ان  بل  معتقده  ب�صبب  يكن 
اأن اجلامعة  اإلى  خمتلفة فقد يرجع 
ب�صبب وج��ود  اإل��ي��ه  ب��ح��اج��ة  ت��ع��د  مل 
م����واط����ن م����وؤه����ل ب���دي���ل ع���ن���ه وه����ذا 

• ل��ل��ج��ام��ع��ة ���ص��ج��ل ح���اف���ل يف 
ب������راءات الخ������رتاع والأب���ح���اث 
امل��ن�����ص��ورة يف ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات 

عالية التاأثر.
اإن�������ص���اء خ��م�����س جم���ات  • مت 
ع���ل���م���ي���ة حُم���ك���م���ة يف خم��ت��ل��ف 

العلوم والتخ�ص�صات.
ال���ب���ح���ث���ي���ة  امل�������راك�������ز  ع��������دد   •
واجلمعيات العلمية يف اجلامعة 
24 مركزا وجمعية، بع�صها هو 
الوحيد من نوعه على م�صتوى 

اململكة.
• اح��ت�����ص��ن��ت اجل���ام���ع���ة خ��ال 
ال���ع���ام���ني امل���ا����ص���ي���ني ع�����ص��رات 
امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات والربامج 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ك���ان اآخ���ره���ا م��وؤمت��ر 

الإعام والإ�صاعة.
ب���رن���اجم���ا  ت���ن���ف���ذ اجل���ام���ع���ة   •
ف���ري���دا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��م��ل��ك��ة 
حت���ت ع���ن���وان )ب���ن���اء ال���ق���درات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ل���ط���اب وط���ال���ب���ات 
اجل���ام���ع���ة( ع���ن ط���ري���ق م��رك��ز 
على  ويعتمد  والإب���داع.  املوهبة 
ال��ط��ال��ب يف دروب  ب��ي��د  الأخ�����ذ 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ومت��ك��ي��ن��ه من 

اآليات البحث وركائزه.
امل����رك����زي����ة  امل����ك����ت����ب����ة  ت���ت���ي���ح   •
ل��ل��ب��اح��ث��ني ف��ر���ص��ة ال��ب��ح��ث يف 
ق��اع��دة معلومات  اأك���ر م��ن 52 
اأكر  اإلى تقدمي  اإ�صافة  عاملية، 
�صمن  ع���ن���وان  األ�����ف   150 م���ن 

حمتوياتها الورقية.
• ح�صلت اجلامعة على جائزة 
اأب����ه����ا ل���ف���رع ال���ث���ق���اف���ة )جم����ال 
العلمية(  وال��درا���ص��ات  البحوث 

يف العام 1435.

وم����ن اأب������رز م���ا حت��ق��ق يف اجل��ام��ع��ة 
اأي�صا:

• ت��ط��وي��ر ���ص��ح��ي��ف��ة اجل��ام��ع��ة 
اأ�صبوعي  ب�صكل  لت�صدر  )اآف���اق( 
�صهرين،  اأو  �صهر  ك��ل  م��ن  ب��دل 
جامعية  �صحيفة  اأول  وت�صبح 
ت��ط��ب��ع ب��ن��ظ��ام ال���وي���ب، وت��ط��ب��ع 
اأك��ر م��ن 40 األ��ف ن�صخة، ت��وزع 
توزع  اأنها  كما  اململكة،  اأنحاء  يف 
منطقة  يف  الوطن  �صحيفة  مع 

الريا�س وع�صر.
ن���ظ���ام  اجل����ام����ع����ة  اأط����ل����ق����ت   •
الفهر�صة والأر�صفة الإلكرتونية 
للمعامات )اإجناز(؛ ما يدعونا 
امللك  اأن نطلق على جامعة  اإلى 

خالد )جامعة با ورق(.
• وّق���ع���ت اجل���ام���ع���ة ع�����ددا من 
م�������ص���اري���ع امل����ب����اين امل�����ص��ت��ع��ج��ل��ة 
ل��ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات؛ م����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا 
ع��دم وج���ود مبان  ق��ري��ب��اً  نحقق 

م�صتاأجرة.
ع��ل��ى  اجل�����ام�����ع�����ة  ح�������ص���ل���ت   •
م���رات���ب م��ت��ق��دم��ة يف ع����دد من 
كت�صنيف  العاملية  الت�صنيفات 
واملركز   ،QS و  الويبماتريك�س 
ح�صب  الأداء  حت�صني  يف  الأول 

.QS ت�صنيف
• اأجن�������زت اجل���ام���ع���ة امل��رح��ل��ة 
الأول���������������������������ى م������������ن خ����ط����ت����ه����ا 
ال�صرتاتيجية، واأطلقت املرحلة 

الثانية.

كيف حتافظون على طالبكم
من بع�ض الأفكار.. كالفكر

الداع�سي اأو القاعدي؟
مثل  خطورة  اجلميع  على  يخفى  ل 

م�صاركة  خ���ال  م��ن  اإل��ي��ه  ن�صعى  م��ا 
اجل���ام���ع���ة وجل������ان ال����ص���ت���ق���ط���اب يف 
امللحقيات  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  امل��ه��ن��ة  اأي����ام 
الثقافية يف اأمريكا وكندا وبريطانيا 
اإلغاء  �صبب  يعود  ق��د  اأو  واأ���ص��رتال��ي��ا، 
اأك��ادمي��ي��ة  اأ���ص��ب��اب  اإل���ى  معه  التعاقد 
يف  اإه�����م�����ال  اأو  الأداء  يف  ك�����ص��ع��ف 

الواجبات.
وجت�����در الإ������ص�����ارة ه��ن��ا اإل�����ى اأن 
معاير  تطبيق  اإل��ى  ت�صعى  اجلامعة 
ج�����ودة ع��ال��ي��ة ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع م��ك��ان��ة 
اجل����ام����ع����ة احل����ال����ي����ة وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

الوطنية والعاملية التي ن�صعى اإليها.
بالعمل على  كما بداأت اجلامعة 
ت��ق��ي��ي��م ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س من 
خ���ال امل��ت��ل��ق��ني وامل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن وه��م 
ال��ط��اب وك��ذل��ك م��ن خ��ال روؤ���ص��اء 
الأق�صام وعمداء الكليات واملناظرين، 
بن�صر  اجل��ام��ع��ة قريبا  ت��ق��وم  و���ص��وف 
على  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  ع�����ص��و  تقييم 
رئي�س  وه��و مطلب  اجل��ام��ع��ة  م��وق��ع 
ل����ص���ت���ك���م���ال م���ت���ط���ل���ب���ات الع���ت���م���اد 

الأكادميي.

�سف لنا مدى التفاعل
بني طالب وطالبات اجلامعة

مع اإدارة اجلامعة.
اأمثل  اأحكم لأنني  اأن  اأ�صتطيع هنا  ل 
ال����ط����رف الآخ�������ر واأق�������ص���د ال���ط���رف 
امل��ق��اب��ل ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ولكن 
دع��ن��ي ه��ن��ا اأ���ص��ر اإل���ى بع�س الأم���ور 

واأترك احلكم للقارئ الكرمي.
اجل���ام���ع���ة  اإدارة  ق����ام����ت  ف���ق���د 
بعد  الأ���ص��ب��وع  يف  ي��وم��ني  بتخ�صي�س 
امل��راج��ع��ني  ل�صتقبال  ال��ظ��ه��ر  ���ص��اة 
وال���ط���اب، ك��م��ا خ�ص�س رق���م ج��وال 
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اإل���ك���رتوين  وب���ري���د   SMS ل��ر���ص��ائ��ل 
مبا�صر مع مدير اجلامعة، واأ�صدقك 
ال����ق����ول ف���ق���د ا����ص���ت���ف���دت م����ن ال��ل��ق��اء 
معهم  والتوا�صل  مبا�صرة  بالطاب 
م���ن خ���ال ت��ل��ك ال��و���ص��ائ��ل وت��ع��رف��ت 
اجلامعية  حياتهم  يف  ي���دور  م��ا  على 
ال��ي��وم��ي��ة، ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى زي���ارات���ي 
املطعم  مثل  جتمعهم  م��واق��ع  يف  لهم 
ترتيب  دون  م��ن  ال�����ص��الت  بع�س  اأو 
يحتاج  ال��ط��ال��ب  اأن  ف��وج��دت  م�صبق، 
ملثل ه��ذا ال��ت��وا���ص��ل وق��د ي��ك��ون لديه 
امل��ع��رف��ة يف  ع���دم  اأو  ال��غ��م��و���س  بع�س 
اأ����ص���ي���اء ب�����ص��ي��ط��ة ق���د ت���ك���ون ���ص��ب��ب��ا يف 

حرمانه اأو انقطاعه عن الدرا�صة.
واأ���ص��ع��ر ب��ال�����ص��ع��ادة ع��ن��دم��ا اأك���ون 
واأو�صي  لطالب  م�صكلة  حل  يف  �صببا 
زمائي من وكاء اجلامعة وعمداء 
الكليات والعمادات امل�صاندة بالطاب 
خرا، ومما ي�صعدين اأكر اأنني ل اأجد 
اجلامعة  اإدارة  على  ي���رتدد  ال��ط��ال��ب 
كما كان يف العام املا�صي وال��ذي قبله 
وهذا موؤ�صر جدا هام يل اأنا �صخ�صيا 
وال��ع��م��داء، حيث  ال��وك��اء  ولزمائي 
مت توجيه الأخوة الزماء بفتح اأبواب 
ب�صكل  ال��ط��اب  ل�صتقبال  مكاتبهم 
ي��وم��ي وال���ص��ت��م��اع ل��ه��م وال��ل��ق��اء بهم 

ب�صورة دورية.
فالطالب كلما نقرب منه جنده 
بحاجة لذلك اللقاء وي�صعد به ويوؤثر 
�صعورا  ومينحه  ومعنويا  نف�صيا  عليه 
ب��اأه��م��ي��ة وج������وده يف اجل���ام���ع���ة واأن����ه 
���ص��ي��ك��ون ب�����اإذن اهلل ع�����ص��واً ف��اع��ا يف 

وطنه وموؤ�ص�صاته املختلفة.

تنحازون كثريا للطالب
والطالبات.. ملاذا؟

غ���ره���م ك���م���ا ي���وج���د يف اجل��ام��ع��ة 
كثر م��ن اخل���رباء م��ن دول غربية 

و�صرقية.
وتقوم اجلامعة منذ وقت مبكر 
يف الإع������ان ع���ن ال��وظ��ائ��ف امل��ت��اح��ة 
ل���دي���ه���ا ل��ل��م��وؤه��ل��ني م����ن امل���واط���ن���ني 
فت�صطر  يتوفر  مل  واإذا  واملواطنات، 
م���ن خ����ال جل����ان ال��ت��ع��اق��د ال�����ص��ف��ر 
اإل���ى ع���دد م��ن ال����دول ال��ت��ي �صبق اأن 
ج��م��ع��ت الأق�������ص���ام ال��ع��ل��م��ي��ة ���ص��ره��م 
يراأ�صها  عليا  جلنة  وه��ن��اك  ال��ذات��ي��ة، 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ت��خ��ت�����س ب����اإق����رار 
اخل��ط��ة ال�����ص��ن��وي��ة ل��ل��ت��ع��اق��د وال��ن��ظ��ر 
ترفعها  ال��ت��ي  التعاقد  احتياجات  يف 
ال��ك��ل��ي��ات ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا ي���رده���ا من 
ت�صكل  ثم  املخت�صة،  العلمية  الأق�صام 
الكاملة  اللجان وتعطى ال�صاحيات 
يف التعاقد مع اأهل اخلربة واملعرفة، 
وم����ن ت����رى اجل���ام���ع���ة ال���ف���ائ���دة من 
ا�صتقطابه فا ترتدد يف ذلك، كما اأن 
كلياتهم  ي�صاركون  املتميزين  الطلبة 
ب��رت���ص��ي��ح اأ���ص��ات��ذة م��ن خم��ت��ل��ف دول 

العامل.

اأين و�سلتم يف م�سروع
املدينة اجلامعية.. وما املميز

يف هذا امل�سروع..وكم تبلغ
القيمة الإجمالية؟

م�صروع املدينة اجلامعية يف الفرعاء 
اأكرب م�صاريع املدن اجلامعية يف  من 
اململكة حيث يقع على م�صاحة ثمانية 
مايني مرت مربع، ويت�صمن الكليات 
الطبية والعلمية والأدبية، والعمادات 
والتميز،  البحوث  وم��راك��ز  امل�صاندة 
�صرير  ث��م��امن��ائ��ة  ب�صعة  وم�صت�صفى 
ي�����ص��م��ل ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����ص�����ص��ات، 

واأع�����ص��اء هيئة تدري�س  اإداري����ني  م��ن 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ول��ك��ون  وط����اب، 
تبعد حوايل 25 كيلو مرت عن موقع 
اجلامعة احلايل فقد ي�صعب زيارتها 
العدد من  ووج��ود هذا  يومي،  ب�صكل 
اليومية  ال��روؤي��ة  يعطيني  ال�صا�صات 

ل�صر العمل.
كما انني ا�صتمتع باأن اأرى كل يوم 
�صي جديد قد حتقق يف هذا امل�صروع 
ال���وط���ن���ي ال���ع���م���اق ال�����ذي ت��ن��ت��ظ��ره 
منطقة ع�صر وينتظره الوطن، وهي 
امل�صروع  يف  العاملني  جلميع  ر�صالة 
اأن  واإداري������ني وم��ق��اول��ني  م��ن فنيني 
يتابع  اجل��ام��ع��ة  يف  الأول  امل�������ص���وؤول 
عملهم ب�صكل يومي بل ب�صكل حلظي 
الدارة  يف  عن�صر  اأه���م  يحقق  وه���ذا 

وهو املراقبة واملتابعة.

هل املنطقة بحاجة
جلامعة بنني جديدة ؟

ك��م��ا ذك����رت يف اإج���اب���ة ����ص���وؤال ���ص��اب��ق 
فجامعة امللك خالد هي اأكرب جامعة 
يف ال���ع���امل م���ن ح��ي��ث ع����دد ال��ك��ل��ي��ات 
واملخت�صني  نظري  وجهة  م��ن  وه��ذا 
�صحة  اأرى  ل  اإداري  اأك��ادمي��ي  خ��ط��اأ 
ال�����ص����ت����م����رار ع���ل���ي���ه، ل�����ذا اق���رتح���ت 
اجلامعة على جمل�س التعليم العايل 
ليكون  بي�صة  يف  اجلامعة  ف��رع  ف�صل 
جامعة م�صتقلة وقد وافق على ذلك 
خادم احلرمني ال�صريفني حفظه اهلل 
ال��ك��رمي بتحويل فرع  اأم���ره  واأ���ص��در 
اجلامعة يف بي�صة اإلى جامعة م�صتقلة 

با�صم )جامعة بي�صة(.
ك���م���ا مت ال����رف����ع ب��ت��ح��وي��ل ف���رع 
اجل���ام���ع���ة يف ت���ه���ام���ة اإل�������ى ج��ام��ع��ة 
موقعنا  تخ�صي�س  وك��ذل��ك  م�صتقلة 

ل اأعترب ذلك انحيازا لهم فاجلامعة 
ه���ي ط���اب وط��ال��ب��ات وب��دون��ه��م ل 
ميكن اأن توجد اأي موؤ�ص�صة تعليمية، 
واأ�صيف هنا اأن اجلامعة لديها جلنة 
فاأي  للحقوق الطابية )للمظامل( 
لديه مظلمة حتى  اأو طالبة  طالب 
له  اجلامعة  مدير  خ�صمه  كان  ولو 
اللجنة  ت��ل��ك  اإل����ى  ي��ت��ق��دم  اأن  احل���ق 
التي رمبا هي الوحيدة على م�صتوى 
اجل��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة، وي����ربر لها 

مظلمته.
وت����ت����ول����ى ال���ل���ج���ن���ة ب��رئ��ي�����ص��ه��ا 
واأع�����ص��ائ��ه��ا م���ن الأ����ص���ات���ذة ال��ن��ظ��ر 
الكتابة  الأم���ر  ل��زم  واإن  ق�صيته،  يف 
ل��ل��ج��ه��ة ال��ت��ي ي��ت��ظ��ل��م م��ن��ه��ا، وب��ن��اء 
ع��ل��ى م���ا ي��ج��ت��م��ع ل��دي��ه��م م���ن اأدل���ة 
املظلمة،  تلك  يف  يحكمون  وبراهني 
وقد حكم ل�صالح كثر من الطاب 
وال���ط���ال���ب���ات ����ص���واء ���ص��د ك��ل��ي��ات اأو 

اأ�صاتذة.
من  �صخ�صي  ب��ارت��ي��اح  واأ���ص��ع��ر 
به من عمل  تقوم  وم��ا  اللجنة  تلك 
ذي ح��ج��م ك��ب��ر واأ����ص���ك���ر رئ��ي�����ص��ه��ا 
فقد  اجل��ه��ود  تلك  واأع�����ص��ائ��ه��ا على 
ال���ك���ث���ر م��ن  ح��ق��ق��ت وهلل احل���م���د 
ال��ر���ص��ا ل���دى ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
ملدير  وت��ت��ب��ع  م�صتقلة  اأن��ه��ا  خ��ا���ص��ة 

اجلامعة مبا�صرة.

وماذا عن الطاقم الأكادميي
للجامعة.. وما اأ�س�ض 

اختيارهم.. وكيف تتعاملون
مع الأكادميي ال�سعودي؟

بف�صل من اهلل تفتخر جامعة امللك 
اأعلى  على  اأ���ص��ات��ذة  لديها  اأن  خ��ال��د 
اأو  ال�����ص��ع��ودي��ني  م��ن  ���ص��واء  م�صتوى 

وحمطات خدمات من كهرباء ومياه 
و�صرف �صحي وغرها.

ك��م��ا ت�����ص��م امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
و�صكنا  التدري�س  �صكنا لأع�صاء هيئة 
اآخر للطاب، ومدينة ريا�صية تت�صع 
ل��ث��اث��ني األ�����ف مم���ار����س وم�����ص��اه��د، 
ومركز للموؤمترات ومنطقة خدمات 
وامل�صروع �صخم جدا مما جعل هناك 
اأكر من �صركة تعمل فيه وبا �صك 
واح��د  ن�صق  ع��ل��ى  لي�صت  ف��ال�����ص��رك��ات 
ف��ه��ن��اك ���ص��رك��ة م��ن��ج��زة واأخ����رى اأق��ل 
للم�صروعات  هيئة  �صكلنا  قد  اأننا  اإل 
وع�صوية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ي��راأ���ص��ه��ا 
وك�������اء اجل����ام����ع����ة وامل���خ���ت�������ص���ني يف 

امل�صاريع ومن له �صلة بامل�صروع.
ن�صبة  اأط��ل��ق  اأن  ه��ن��ا  ول مي��ك��ن 
اإجن������از ع��ل��ى امل�������ص���روع ب��اأك��م��ل��ه لأن 
اجلامعية  املدينة  داخ��ل  امل�صروعات 
مل ت���ر����س يف وق����ت واح�����د وت��خ��ت��ل��ف 
م���دة اإجن����از ك��ل م��ن��ه��ا ت��ب��ع��ا ل��ع��وام��ل 
ع����دة ول��ك��ن��ي اأو����ص���ح ه��ن��ا اأن ه��ن��اك 
الن���ت���ه���اء منها  ق���د مت  م�������ص���روع���ات 
يف  واأخ���رى  ا�صتامها  �صيتم  وقريبا 
واإذا  الأخ���رة،  مراحلها  يف  طريقها 
ال��وت��رة  امل�����ص��روع ع��ل��ى ه���ذه  ا�صتمر 
ف��ن��ت��وق��ع ب���دء الن��ت��ق��ال ال��ت��دري��ج��ي 
للمدينة اجلامعية خال وقت قريب 

باإذن اهلل.

اأ�ساهد يف مكتبكم عددا
من ال�سا�سات التي تنقل مبا�سرة

العمل يف املدينة اجلامعية
فلماذا وجدت هنا؟ وما �سبب

طلبكم لذلك؟
امل��دي��ن��ة  ه���ذه  م���ن  الن��ت��ه��اء  اأن  اأرى 
اجلامعة  ملنت�صبي  هو حلم  اجلامعية 

بعد  للبنات  ج��ام��ع��ة  ل��ي��ك��ون  احل���ايل 
انتقال اجلامعة من مبانيها احلالية 
اإل����ى امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف ال��ف��رع��اء 
امل�صتقبل  يف  اإل���ي���ه  ن��ت��ط��ل��ع  م���ا  وه����ذا 

القريب باإذن اهلل.

هل املنطقة بحاجة جلامعات
بنات جديدة؟ وبالذات

يف توفر املباين؟
نعم كما ذكرت لك اأن هذا املقر الذي 
ليكون  متاما  مهياأ  حاليا  فيه  نحن 
للمدينة  انتقالنا  بعد  ب��ن��ات  جامعة 
يوجد  حيث  ال��ف��رع��اء،  يف  اجلامعية 
وم��ب��اين  م��ت��ك��ام��ل  اإداري  م��ب��ن��ى  ه��ن��ا 
وامل�صارح  وال�صالت  واملعامل  الكليات 
وامل�����درج�����ات وامل���ك���ت���ب���ات واخل���دم���ات 
الأخ�����رى امل�����ص��ان��دة، مم��ا ي��ج��ع��ل ه��ذا 
م�صتقلة  جامعة  ليكون  جاهزا  املبنى 

للبنات باإذن اهلل.

ما الذي يخ�ساه معاليكم
على طالب وطالبات اجلامعة؟

قبل الإجابة اأقول اأن طلبة اجلامعة 
ب�صفتنا  الكثر  ال�صي  منا  يحتاجون 
م�����ص��وؤول��ني واأك���ادمي���ي���ني وت��رب��وي��ني 
دائما  والأب  اآب���اء،  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
وال�صعي  اأبنائه  على  احلر�س  يلزمه 
على  اأخ�صاه  وم��ا  م�صلحتهم،  فيه  ملا 
اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ت��ف��ري��ط يف ال���وق���ت وع���دم 
املبالت والتكالية الدائمة، و�صيطرة 

الرتفيه على اأوقاتهم.
لذا اأن�صح اأبنائي باجلد من اأول 
يوم يلتحق فيه باجلامعة واأن يتذكر 
دائما اأن هناك معدل تراكميا يبداأ يف 

بنائه من اأول مقرر يختربه.
وك�����م م����ن ال����ط����اب ن�����دم اأ����ص���د 
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يف  الدرا�صة  به  تقدمت  بعدما  الندم 
والف�صول  الأي���ام  تلك  ع��ن  اجلامعة 
الأولى التي فرط فيها وبقي يحاول 
م���ع���دل���ه ومل  ي���رف���ع  اأن  ج���ه���د  ب���ك���ل 

ي�صتطع.
ك��م��ا اأدع������و ج��م��ي��ع اأب���ن���ائ���ي اإل���ى 
لهم  اجلامعة  هياأته  مم��ا  ال�صتفادة 
اإث��رائ��ي��ة تنمي  وب��رام��ج  م��ن منا�صط 
مع  وتتفق  ومواهبهم،  �صخ�صياتهم 
ميولتهم واحتياجاتهم، واأن يدركوا 
�صيكون جيل  القادم  اأن اجليل  متاما 
امل���ه���ارات والب���ت���ك���ارات وج��ي��ل اإن��ت��اج 

املعرفة وا�صتثمارها.
ك��م��ا اأو���ص��ي اأب��ن��ائ��ي وه���م ي��رون 
�صخاء الوطن وعطائه لهم، وحر�س 
ولة الأمر على تنميتهم ورفاهيتهم 
اأن يكونوا درعا لهذا الوطن �صد كيد 
الكائدين ومكر احلاقدين، واأل يوؤتى 
دي��ن��ه��م ووط��ن��ه��م م��ن خ��ال��ه��م، فهم 
م�صتهدفون من قبل اأعدائهم ، لأنهم 

قوة الوطن وثروته، وعدته وعتاده.

ماذا عن الكرا�سي العلمية
يف اجلامعة.. وحتديدا

كر�سي جريدة اجلزيرة؟
اأن�صاأت اجلامعة جلنة عليا للكرا�صي 
ال����ع����ل����م����ي����ة حت�����ق�����ق م�������ن خ���ال���ه���ا 
وقعت  الكرا�صي  من  عدد  ا�صتحداث 
اجلامعة بع�صها والآخر يف الطريق، 
فيها  يوجد  �صنوات  منذ  واجل��ام��ع��ة 
امللك  )ك��ر���ص��ي  ب��ا���ص��م  ك��ر���ص��ي علمي 
علمية  ج����ه����وداً  اأدى  وق����د  خ���ال���د( 
مم��ي��زة واأب��ح��اث��ا ذات ق��ي��م��ة ع��ال��ي��ة، 
و�صوف  متنوعة،  ومنا�صط  وب��رام��ج 
مت  قريبا  علمي  من�صط  لديه  يكون 

الإعان عنه.

ك��م��ا ي��ع��رف اجل��م��ي��ع ف��اأح��د وك���الت 
ال��درا���ص��ات  يف  متخ�ص�صة  اجل��ام��ع��ة 
لها  وي��ت��ب��ع  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 
)ع��م��ادة  ب��ا���ص��م  متخ�ص�صة  ع���م���ادة 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي( وك����ذل����ك ت�����ص��م 
اأك��ر من 24 مركزا بحثيا  اجلامعة 
تنت�صر يف كليات اجلامعة وعماداتها 
وت�صجيع  دع��م  ت�صتهدف  املختلفة، 
اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وط��ل��ب��ة 
ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ك��ال��وري��و���س 

لإجناز بحوثهم.
ت��ع��اون��ا مع  ل��ل��ج��ام��ع��ة  اأن  ك��م��ا 
للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة 
والتقنية، وبع�س ال�صركات الوطنية 
الكربى والذين يقومون م�صكورين 
العلمية،  ال��ب��ح��وث  ب��دع��م ع���دد م��ن 
ك���م���ا ي����وج����د يف اجل����ام����ع����ة م��ع��ه��د 
البحوث والدرا�صات، ومركز الإبداع 
والتميز وجميعها ت�صب يف م�صلحة 

البحث العلمي.
وجت����در الإ�����ص����ارة ه��ن��ا اإل����ى اأن 
الدرا�صات  بعدد من  اجلامعة قامت 
وكان  و�صبابها،  املنطقة  تخدم  التي 
اآخ����ره����ا ال����درا�����ص����ات ال���ت���ي ق��دم��ت 
ل�صمو اأمر املنطقة يف جل�صة �صموه 
اأداء  تقييم  ح���ول  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع 

الأجهزة احلكومية يف املنطقة.

ما مدى التعاون بني
اجلامعة والأجهزة احلكومية

يف املنطقة وحتديدا
اأمري ع�سري؟

الوطيد  بتعاونها  اجلامعة  ت�صعد 
وع���اق���ت���ه���ا امل���ت���م���ي���زة م����ع ج��م��ي��ع 
الأجهزة احلكومية واخلا�صة، ومن 
وال��درا���ص��ات  البحوث  معهد  خ��ال 

اأنت يف الأ�سا�ض اإعالمي..
وبدايتك كانت هنا

يف جريدة »اجلزيرة«..
اأمل حتن للعودة ملمار�سة

عملك الإعالمي؟
الأيام  اأجمل  اإن من  القول  اأ�صدقك 
يف  التدريب  اأي��ام  هي  ق�صيتها  التي 
جريدة اجلزيرة ولن اأن�صى اللحظات 
ال���ت���ي ق�����ص��ي��ت��ه��ا م���ع ت��ل��ك ال��ك��وك��ب��ة 
للعمل  وامل���م���ار����ص���ني  اخل������رباء  م���ن 
ال�صحفي،  وب��ال��ت��ح��دي��د  الإع���ام���ي 
ف��ق��د ا���ص��ت��ف��دت اأ���ص��ي��اء ك��ث��ره��ا من 
واأمتنى  وال�صياغة،  التحرير  اأهمها 
وبالذات  الإع��ام��ي  للعمل  اأع��ود  اأن 
اأق��رب فر�صة، ول زلت  ال�صحفي يف 
اأ���ص��ع��ر ب��ث��م��ار ت��ل��ك امل��رح��ل��ة يف كثر 
اليومية داخل اجلامعة  اأعمايل  من 

وخارجها.

�سهدت اجلامعة موؤخرا
ح�سولها على مراتب عاملية

متقدمة ح�سب ت�سنيفات
متعددة.. كيف و�سلت
اجلامعة لهذا امل�ستوى

يف ظل عمرها الق�سري ؟!
اجل����ام����ع����ة ب��ك��ل��ي��ات��ه��ا واأ����ص���ات���ذت���ه���ا 
الطبية  �صواء  املتنوعة  وتخ�ص�صاتها 
اأن  ت�صتحق  الأدب���ي���ة،  اأو  العلمية  اأو 
ت�����ص��ل اإل����ى اأع���ل���ى مم���ا و���ص��ل��ت اإل��ي��ه 
الآن، و�صتكون باإذن اهلل قريبا بجهود 
م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا ون���ت���اج���ه���م ال��ع��ل��م��ي يف 

م�صاف اجلامعات املتقدمة.
 ول���اإن�������ص���اف ف��اجل��ام��ع��ة منذ 
زم�����ن وه�����ي ت�����ص��ت��ح��ق ت���ل���ك امل���رات���ب 
ُتقدم اجلامعة  ولكن رمبا مل  واأعلى 
لتلك  املطلوبة  بال�صورة  مبنجزاتها 

ون������ح������ر�������س م��������ع ال������زم������اء 
اجلامعة  ل��دى  يكون  اأن  املخت�صني 
يف  عالية  قيمة  ذات  علمية  كرا�صي 
مو�صوعاتها وبراجمها وفعالياتها، 
ول��ي�����ص��ت اأ���ص��م��اء ت��ذك��ر ف��ق��ط! ل��ذا 
عليا  جلنة  هناك  تكون  اأن  حر�صنا 
الكرا�صي  برنامج  مبتابعة  تخت�س 

العلمية يف اجلامعة.
وق������د ا����ص���ت���ب�������ص���رت اجل���ام���ع���ة 
وم���ن�������ص���وب���وه���ا مب����واف����ق����ة اأم�����ر 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ����ص���اح���ب ال�����ص��م��و 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د 
على  اهلل،  حفظه  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن 
ا�صمه  يحمل  علمي  كر�صي  اإن�����ص��اء 
ورع��اي��ة  ال�صباب  ب��اب��داع��ات  ويعنى 
اإل��ى  حاليا  تو�صلنا  كما  مواهبهم 
عدد من الكرا�صي ذات قيمة علمية 
عالية يف تخ�ص�صات طبية وعلمية 

وجمتمعية متنوعة.
واأب���������������دى ع���������دد م�������ن رج�������ال 
الأعمال واملوؤ�ص�صات تبني دعم تلك 
�صتعلن  اهلل  ومب�����ص��ي��ئ��ة  ال��ك��را���ص��ي، 
اجلامعة عنها تباعا يف وقتها، منها 
ما مت توقيعه مثل كر�صي اجلزيرة 

والأخرى �صتوقع قريبا باإذن اهلل.
وكر�صي اجلزيرة من الكرا�صي 
ال���ف���اع���ل���ة يف اجل����ام����ع����ة ح���ي���ث مت 
م���وؤخ���را بح�صور  م��وق��ع��ه  ت��د���ص��ني 
���ص��ع��ادة رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر الأ���ص��ت��اذ 
خالد بن حمد املالك، ومت الإعان 
ع���ن���ه داخ������ل ال���ك���ل���ي���ات والأق���������ص����ام 
ال��ع��ل��م��ي��ة و����ص���وف ن����رى ن���ت���اج ه��ذا 

الكر�صي قريبا مب�صيئة اهلل.

وكذلك ماذا عن الأبحاث
العلمية وكيف تدعمونها؟

ال�صت�صارية وقعت اجلامعة ممثلة 
يف م��ع��ه��د ال���ب���ح���وث وال����درا�����ص����ات 
اأكر من )32(  ال�صت�صارية يف عام 
اخل��ربات  لتقدمي  ا�صت�صاريا  عقدا 
بالإ�صافة  ال�صت�صارية،  واخلدمات 
تعاون  اتفاقيات   )10( ح��وايل  اإل��ى 
اجلامعة  ول��دى  تفاهم.  ومذكرات 
الأداء  ب��ت��ط��وي��ر  ات��ف��اق��ي��ات خ��ا���ص��ة 
املهني لعدد من اجلهات احلكومية 
م����ن خ�����ال ال���������دورات وال����ربام����ج 

التدريبية.
كما ت�صعد اجلامعة باأي تعاون 
اأي  اأو ا�صت�صارة ت�صل للجامعة من 
جهة حكومية، حيث تزخر اجلامعة 
ب���خ���ربات م���وؤه���ل���ة ت���اأه���ي���ا ع��ال��ي��ا 
ت�صعد  التخ�ص�صات  م��ن  ك��ث��ر  يف 
بتقدمي خرباتها ملن يحتاجها من 

اجلهات احلكومية الأخرى.
ب�صمو  ع��اق��ة اجل��ام��ع��ة  اأم����ا 
عاقة  فهي  ع�صر  منطقة  اأم���ر 
ل مي��ك��ن و���ص��ف��ه��ا يف ح����وار ع��اب��ر، 
عاقة  لأن��ه��ا  حم����دودة،  كلمات  اأو 
اأع���م���ق مم���ا مي��ك��ن و����ص���ف���ه، فهي 
ع����اق����ة ت���ف���خ���ر ب����ه����ا اجل����ام����ع����ة، 
وت��ع��ت��ربه��ا حم���ف���زا ل��ه��ا مل��وا���ص��ل��ة 

العمل والتميز.
واجلامعة ومن�صوبوها يدينون 
ل�����ص��اح��ب  اهلل،  ب���ع���د  ب���ال���ف�������ص���ل، 
الأم����ر في�صل بن  امل��ل��ك��ي  ال�����ص��م��و 
يتابع  ال��ذي  عبدالعزيز  ب��ن  خالد 
جميع  يف  اجلامعة  ويدعم  ويوجه 
على  دائ��م��ا  وي��ح��ر���س  منا�صطها، 
منا�صباتها  يف  اجل��ام��ع��ة  م�����ص��ارك��ة 
قريبا  ليكون  املتعددة  وفعالياتها 
اأب��ن��ائ��ه وحمبيه داخ���ل اأروق���ة  م��ن 

اجلامعة.

امل��وؤ���ص�����ص��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ق��ائ��م��ة على 
خ��ارج  جعلها  مم��ا  اجل��ام��ع��ات  تقييم 
حم��ي��ط اجل��ام��ع��ات امل��ت��م��ي��زة، ول��ك��ن 
ب���ج���ه���ود ال����زم����اء ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون 
ك���ف���ري���ق واح������د ���ص��ي��ك��ون ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ب�����اإذن اهلل ح�����ص��ور حم��ل��ي ودويل يف 
جمالت خمتلفة، ول اأود اأن ن�صت�صبق 

الأحداث.
كما اأنني والزماء ل ننظر اإلى 
ن�صتهدفها  كغاية  الت�صنيفات  تلك 
وطريق  و�صيلة  نراها  ولكننا  لذاتها، 
متميز  خمرج  لدينا  ليكون  للتحفيز 

نفخر به ونفاخر.

امل�ساحة الأخرية..
ماذا تقول فيها؟

هنا اأقول جلريدة اجلزيرة �صكرا على 
جامعة  مع  والتفاعل  التوا�صل  ه��ذا 
امل���ل���ك خ���ال���د ����ص���واء ب��اإن�����ص��اء ك��ر���ص��ي 
ال���دائ���م وال���ف���اع���ل يف  ب��احل�����ص��ور  اأو 
منا�صبات اجلامعة، والهتمام بها مما 
بيننا  الفعلية  بال�صراكة  ن�صعر  جعلنا 
ال�صحفية،  اجل��زي��رة  موؤ�ص�صة  وب��ني 
وم���ا زي�����ارة ���ص��ع��ادة رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر 
اإل  املالك  خالد  الأ�صتاذ  العزيز  الأخ 
يعمل  اأن  يريد  اأن��ه  على  وا�صح  دليل 
وي��ن��ت��ج وي��ت��ف��اع��ل م��ع ق��ط��اع تعليمي 
وي��وؤم��ن،  خ��ال��د،  امل��ل��ك  مهم كجامعة 
ال�صراكة  هذه  باأهمية  كذلك،  ونحن 
التي �صتنعك�س نتائجها باإذن اهلل على 
وعلى  وطابها  ومن�صوبيها  اجلامعة 

وطننا الغايل يف تنميته وتطويره.
ك���م���ا اأ����ص���ك���رك���م اأخ������ي ع���ب���داهلل 
واهتمامك  وحر�صة  متابعتك  على 
مب���ن���ا����ص���ب���ات اجل���ام���ع���ة وت��غ��ط��ي��ت��ه��ا 

باحلجم الذي يوازي مكانتها.
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الجامعة توقع عقودا بأكثر من مليوني ريال
عبد العزيز رديف

وق����ع م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ص���ت���اذ 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
عدداً من عقود اخلدمات، بقيمة اإجمالية 
بلغت )2٫327٫375٫3( ريال، مع عدد من 
الأدوي���ة  و���ص��رك��ات  ال��ت��ج��اري��ة،  املوؤ�ص�صات 
ال����ك����ربى، ب��غ��ر���س ت���اأم���ني م�����ص��ت��ل��زم��ات 
اجلامعة يف عدد من املجالت، يف خمتلف 

فروعها باملنطقة.
واحتوت العقود املوقعة على تاأمني 
اإدارة  احتياجات  م��ن  ال�صنوية  الطلبية 
ب��اجل��ام��ع��ة، لبع�س  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
الأدوي��������ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى ع��ق��د ت��وري��د 
ببي�صة،  اجلامعة  ل��ف��رع  كر�صي   )1500(
وك���ذل���ك ع���ق���دي ت���اأم���ني م���ي���اه حم���اه، 
اجلامعة  لكليات  لل�صرب  �صاحلة  ومياه 
العايا،  و�صبت  النما�س  حمافظتي  يف 
وع��ق��د اأ���ص��غ��ال ع��ام��ة ل���ص��ت��ك��م��ال امل��وق��ع 
العام بكلية العلوم والآداب للبنات ب�صراة 
ع��ب��ي��دة. ي��ذك��ر اأن م���دة ال��ع��ق��ود امل��وق��ع��ة 

تراوحت مابني �صهر اإلى ثاث �صنوات.

افتتاح المعرض الثاني
لمشاريع التخرج بكلية الحاسب

أحمد البهيشي

اف���ت���ت���ح وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ص���وؤون 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ب���ن ع��ل��ي احل�������ص���ون م��ع��ر���س 
علوم  بكلية  الثاين  الطاب  م�صاريع 
احل���ا����ص���ب، ب��ح�����ص��ور ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال���رب���اع، وروؤ����ص���اء 
الأق�������ص���ام واأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

والطلبة.

جت��اوزت  اأن�صطة  من  الأول  الدرا�صي 
منها:  ع���دة  جم����الت  يف  ف��ع��ال��ي��ة   40
والتخ�ص�صية،  التطويرية  ال���دورات 
والرتفيهية،  الجتماعية  والفعاليات 
ب���الإ����ص���اف���ة اإل������ى ب��ع�����س ال���رح���ات 

العلمية واحلمات التوعوية.
الكلية  عميد  ت��ق��دم  اخل���ت���ام،  يف 
ب��ال�����ص��ك��ر اجل���زي���ل ل��وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
على  والأكادميية  التعليمية  لل�صوؤون 
وافتتاح  الكلية  وزي��ارة  الدعوة  تلبيته 

امل��ع��رو���ص��ة  امل�����ص��اري��ع  ع���دد   وبلغ 
اأك���ر م��ن 30 م�����ص��روع��ا م��ن خمتلف 

الأق�صام بالكلية يف �صتى املجالت.
الفتتاح  عقب  احل�����ص��ون  واأث��ن��ى 
للم�صاريع  الإب���داع���ي���ة  الأف���ك���ار  ع��ل��ى 
التطبيق  روح  تنمية  يف  ت�صهم  ال��ت��ي 
ورف����ع م�صتوى  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وا���ص��ت��خ��دام 
اخلريجني، وذلك قبل اأن يزور نادي 
اإلى عر�س  بالكلية وي�صتمع  احلا�صب 
الف�صل  خ���ال  تنفيذه  مت  مل��ا  م��وج��ز 

م��ع��ر���س م�����ص��اري��ع ال��ت��خ��رج ال��ث��اين، 
دعما  تعد  الزيارة  اأن هذه  اإلى  واأ�صار 
ولأع�����ص��اء  الكلية  ل��ط��اب  وت�صجيعا 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ل���ب���ذل امل���زي���د من 

اجلهد.
مل���ع���ايل م��دي��ر  ���ص��ك��ره   كما رف����ع 
اجلامعة على دعمه املتوا�صل للكلية، 
وخ�صو�صا دعم م�صاريع التخرج حيث 
لتغطية  دائ��م��ة  �صلفة  تخ�صي�س  مت 

كافة احتياجات م�صاريع التخرج.

»الشريعة« تقدم برامج تأهيلية 
ألعضاء التدريس الجدد

عبدالعزيز رديف
قدمت كلية ال�صريعة واأ�صول الدين باجلامعة خال الف�صل الدرا�صي الأول 
هيئة  لأع�صاء  التطويرية  الأن�صطة  ع��ددا من  احل��ايل  اجلامعي  العام  من 
خا�صة  وبرامج  واملعيدين،  للمحا�صرين  اإثرائية  برامج  �صملت  التدري�س، 

بوحدة التعلم اللكرتوين.
اللقاء  برناجمي  اجل��دد  التدري�س  لأع�صاء  املقدمة  الربامج  و�صملت 

الف�صلي، والبناء العلمي واملعريف للمحا�صر واملعيد اجلديد.
اأع�صاء هيئة  ا�صتهدفت  ا�صتكمال لربامج �صابقة  وتاأتي هذه الربامج 
بالكلية،  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  جميع  لقاء  برنامج  خ��ال  من  التدري�س 
الدول  من  معهم  املتعاقد  خا�صة  والثاين  الأول  اجل��دد  الأع�صاء  وبرنامج 
الأمثل  ال�صتخدام  الكلية على  تاأكيدا حلر�س  تاأتي  املجاورة. كما  العربية 
للتقنية يف التعلم من اأجل حتقيق ر�صالة اجلامعة والكلية يف توظيف اأمثل 

لتقنيات املعرفة وتزويد الأع�صاء اجلدد مبا يحتاجون اإليه يف هذا املجال.
واأو�صح عميد كلية ال�صريعة واأ�صول الدين الأ�صتاذ الدكتور اأحمد بن 
حميد، اأن الكلية تعمل دوما على تاأهيل املعيدين واملحا�صرين، وحثهم على 
» مت عقد هذه  امللقاة على عاتقهم، وقال  وامل�صوؤوليات  املهام،  التعرف على 
اللقاءات الإثرائية مرتني متتاليتني، نظرا للنجاح الذي مل�صته عمادة الكلية 
من اللقاء الأول الذي كان اأثره وا�صحا يف تفاعل املعيدين مع اأق�صامهم ويف 

ت�صريع درا�صتهم عن طريق البتعاث الداخلي اأو اخلارجي«.
الذي  اجلامعة  مدير  ملعايل  �صكره  حميد  بن  وج��ه  حديثه  ختام  ويف 

»يقف خلف كل اإجناز للكلية بدعمه وت�صجيعه وتذليله كافة ال�صعوبات«.

حمدان في االجتماع
الـ32 لعمداء المجتمع

�صعيد  بن  مبارك  الدكتور  امل�صتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  �صارك 
ح���م���دان يف الج��ت��م��اع ال������32 ل��ع��م��داء خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م امل�صتمر 
باجلامعات ال�صعودية الذي انعقد يف جامعة حائل يومي الأربعاء واخلمي�س 

املا�صيني.
هدف اللقاء اإلى تبادل اخلربات والتجارب بني عمادات خدمة املجتمع 
م�صتجدات  املجتمعون  وبحث  ال�صعودية،  اجلامعات  يف  امل�صتمر  والتعليم 

التدريب وكل ما يخت�س بخدمة املجتمع ودور اجلامعات فيها. 

»اآلداب والتربية« تنظم 7 دورات 
لـ100 عضو تدريس

ساره القحطاني
اختتمت كليتا الآداب والرتبية للبنات باجلامعة موؤخرا براجمها التدريبية 
التطوير  وح��دة  قدمتها  التي  ل��ل��ع��ام1436/1435،  الأول  الدرا�صي  للف�صل 
اإط��ار ن�صر ثقافة اجل��ودة وتطوير مهارات  ك��ادمي��ي واجل��ودة بالكلية يف  الأ
اأع�صاء هيئة التدري�س. و�صملت الدورات التدريبية املقدمة خال الف�صل 
وت��ق��ري��ره(، و)تو�صيف  امل��ق��رر  ن��ظ��ام اجل����ودة(، و)ت��و���ص��ي��ف  الأول: )ب��ن��اء 
ال��ربن��ام��ج وت��ق��ري��ره(، و)ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����س وال��ت��ق��ومي(، و)ن���واجت 
من  وا�صتفاد  الختبارات(،  و)بناء  الدرا�صي(،  املقرر  بناء  و)اأ�ص�س  التعلم(، 

هذه الدورات اأكر من 100 ع�صو هيئة تدري�س.
الف�صل  والثاين من  الأول  الأ�صبوعني  �صتقيم خال  الكلية  اأن  يذكر 
الدرا�صي الثاين املقبل برناجما متكاما لأع�صاء التدري�س لتحقيق اجلودة 

التعليمية املن�صودة.
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مجلس الجامعة يوافق على استقطاب عدد
من مبتعثي برنامج خادم الحرمين

سلطان عوض

اف��ت��ت��ح م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
الدكتور عبد  الأ�صتاذ  جمل�س اجلامعة، 
ال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال������داود، الج��ت��م��اع 
للعام اجلامعي  الثالث ملجل�س اجلامعة 
الأم�����ني  ب���ح�������ص���ور  1436ه،    -  1435

وزيرا للتعليم العايل، �صائا اهلل تعالى 
بالغ  رفع  كما  والنجاح،  التوفيق  ملعاليه 
خالد  الدكتور  ملعايل  والتقدير  ال�صكر 
ب����ن حم���م���د ال���ع���ن���ق���ري ع���ل���ى م����ا ب��ذل��ه 
للتعليم  ك��ب��رة وخم��ل�����ص��ة  ج��ه��ود  م���ن 
امللك  وجل��ام��ع��ة  ع��ام��ة،  ب�صفة  ال��ع��ايل 
عمله  م��دة  ط���وال  خا�صة  ب�صفة  خ��ال��د 

الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم  ملجل�س  ال��ع��ام 
ال�صالح، ووكاء  حممد بن عبدالعزيز 
والعمادات  الكليات،  وع��م��داء  اجلامعة، 

امل�صاندة.
ورف������ع ال���������داود، خ�����ال اجل��ل�����ص��ة، 
التهنئة ملعايل الدكتور خالد بن عبداهلل 
ال�صبتي، ب�صدور القرار الكرمي بتعيينه 

ملجل�س  ورئا�صته  العايل  للتعليم  وزي��را 
اجلامعة.

ب��ع��د ذل����ك ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ع���ددا 
م��ن امل��و���ص��وع��ات امل���درج���ة ع��ل��ى ج��دول 
اأداء  موؤ�صرات  تقرير  ومنها:  األأع��م��ال، 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ل��ل��ع��ام الأك���ادمي���ي 
اإن�صاء  ق���رار  وت��ع��دي��ل  1435ه�����،   -  1434

لكلية  الرتبوي  والإ�صراف  الإدارة  ق�صم 
املاج�صتر  الرتبية بحيث مينح درجتي 
من  للجامعة  تربع  وقبول  والدكتوراه، 
مكتب اأرابي�صك لا�صت�صارات الهند�صية 
ق��دره اأرب��ع��ة مايني ري��ال، وم��ن �صركة 
الرا�صد مبلغ مليون ريال، بالإ�صافة اإلى 
طلب تفرغ علمي لعدد من اأع�صاء هيئة 

عميد »التربية« وأعضاء التدريس 
يناقشون االختبارات النهائية
بن  ال��دك��ت��ور حممد  ب��ني عميدها  ل��ق��اءا جمع  م��وؤخ��را،  ال��رتب��ي��ة،  نظمت كلية 
ح�صن �صفران واأع�صاء هيئة التدري�س، مب�صاركة وح�صور وكاء الكلية وروؤ�صاء 
للف�صل  النهائية  الخ��ت��ب��ارات  لإج���راء  ال���ص��ت��ع��دادات  ك��اف��ة  ملناق�صة  الأق�����ص��ام؛ 

الدرا�صي الأول 1436/35ه�.
التعليمات اخل��ا���ص��ة ب�صر جل��ان  ال��ل��ق��اء حم���اور م��ن��ه��ا: حت��دي��د  ون��اق�����س 
الختبارات، ومتابعة اللجان، ومهام املراقبني وامل�صرفني واأدوارهم، واجلوانب 
لبع�س  احللول  وق��دم  الخ��ت��ب��ارات،  جل��ان  �صر  ح�صن  ت�صمن  التي  الأ�صا�صية 

الإ�صكاليات واملعوقات حول عملية اإجراء الختبارات.
العملية  على  وحر�صها  الرتبية  كلية  ع��م��ادة  اهتمام  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
التعليمية عامة والختبارات خا�صة، ووفقا لقواعد املنظومة اجلامعية واتباع 
لوائح وزارة التعليم العايل ب�صاأن �صر الختبارات والقواعد ال�صلوكية املنظمة 

وفقا لائحة �صوؤون الطاب.

التدري�س، واإنهاء بعثة عدد من مبتعثي 
ومبتعثات اجلامعة.

ا�صتقطاب  على  املجل�س  واف��ق  كما 
عدد من مبتعثي بعثات خادم احلرمني 
ال�صريفني، وتعيني عدد من املحا�صرين، 
اإلى جانب تعيني عدد من اأع�صاء هيئة 

التدري�س على رتبة اأ�صتاذ م�صاعد.
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للتعليم  مقرا  لي�صت  باأنها  للجامعة  و�صف  العاملية  املجات  اإح��دى  يف  جاء 
الو�صيلة  وهي  العلمية،  لاكت�صافات  مركز  »اإنها  بل  فح�صب،  والمتحانات 
تناف�صية  اأف�صلية  للح�صول على  ال�صرورية  املواهب  ذوي  لتعليم  الأ�صا�صية 

واحلفاظ عليها، فهي قوة مهمة للدمج العاملي ». 
امللك  جامعة  الغراء  جامعتنا  يف  بالفخر  ت�صعرك  التي  الأ�صياء  وم��ن 
خالد، ما تراه من اإنتاج الطاب اأو الطالبات املبدعني يف خمتلف املجالت. 
وخال الف�صل الأول من هذا العام �صاهدنا الكثر من املعار�س والأن�صطة 
هيئة  اأع�صاء  بع�س  من  مبا�صر  باإ�صراف  والطالبات  الطاب  نفذها  التي 
التدري�س الذين مت ا�صتقطابهم ليقدموا ع�صارة جتاربهم لطاب وطالبات 

اجلامعة.
اأقيم  بينما  اجلامعة  داخ��ل  اأقيمت  والأع��م��ال  املعار�س  تلك  من  كثر 
بع�صها خارج اأ�صوارها بهدف اإطاع املجتمع اخلارجي على هذه اجلهود التي 

يبذلها الطاب والطالبات.
ومن امل�صاريع الرائعة التي نظمت موؤخرا يف اجلامعة املعر�س الثاين 
مل�صاريع طاب كلية علوم احلا�صب الآيل، الذي �صم 30 م�صروعا من خمتلف 

اأق�صام كلية علوم احلا�صب، ويف �صتى املجالت.
وما يتلقاه طاب كلية الهند�صة من التدريب اأثناء درا�صتهم لهو اأي�صا 
اأمر ي�صهم ب�صكل كبر يف �صقل مواهبهم ويغذي روح الإب��داع لديهم بعيدا 

عن التلقني والتقليد، وي�صرف اجلامعة.
مراحله  خ��ال  تعلمه  ما  الطالب  فيها  يطبق  التي  امل�صاريع  ه��ذه  اإن 
لديه  وتولد  والإب���داع  البتكار  على  ق��درة  اأك��ر  جتعله  املختلفة  الدرا�صية 
العديد من الأفكار الإبداعية، كما اأنها ت�صهم يف رفع م�صتوى اأداء اخلريجني.

مراحل  يف  ال��ط��اب  يقدمها  ال��ت��ي  امل�صاريع  ه��ذه  ف���اإن  ع��ام��ة،  وب�صفة 
تطويره  اأمكن  منها  وبع�س  العلمية  الكت�صافات  يف  دور  لها  كان  درا�صتهم 
من  الطالب  امل�صاريع  هذه  متكن  كما  حملها،  التي  الأفكار  من  وال�صتفادة 
القدرة على التمييز وال�صتخدام الأمثل للمواد التي يحتاج اإليها م�صروعه 

وكيفية ح�صاب تكلفتها القت�صادية ومدى حاجة املجتمع ملثل هذا امل�صروع.

* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الجامعة ليست للتعليم  فقط

أحمد فريد

الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  ا�صت�صافت 
واجل�������ودة، الث���ن���ني امل���ا����ص���ي، وف����دا من 
ج��ام��ع��ة ال���ب���اح���ة ���ص��م ك���ا م���ن  عميد 
اأح��م��د بن  ال��دك��ت��ور  التطوير اجل��ام��ع��ي 
التطوير  اإدارة  وم��دي��ر  الدليمي،  حمد 
والأ���ص��ت��اذ  ال���زه���راين،  ب��ن��در  د.  الإداري 
���ص��ع��ي��د ب���ن اأح���م���د ال���غ���ام���دي، وذل����ك يف 
اإطار تدعيم اأوا�صر التعاون بني العمادة 

ومثياتها باجلامعات ال�صعودية.
الأك��ادمي��ي  التطوير  عميد  ورح��ب 
عمر  د.  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة  واجل����ودة 
ع��ق��ي��ل ب��ال��وف��د ال���زائ���ر يف ل��ق��اء ت�صمن 
عر�صا عاما عن اأن�صطة عمادة التطوير 
الأك�����ادمي�����ي واجل�������ودة ب��اجل��ام��ع��ة على 
م�صتوى الإجن��ازات التي متت يف جمال 
التطويري  التقومي  وم�����ص��روع  اجل���ودة، 
ال�����ذي ي�����ص��م ���ص��ت��ة ب���رام���ج اأك���ادمي���ي���ة، 
وم��ت��اب��ع��ة اأن�����ص��ط��ة وح������دات ال��ت��ط��وي��ر 
واجل�������ودة مب��خ��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة، 
التي  الوطنية  الهيئة  من��اذج  ومراجعة 
يف  �صنويا  بتعبئتها  ال��وح��دات  تلك  تقوم 
�صوء معاير علمية مقننة.   وفى جمال 

ب��رع��اي��ة م���ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
حمد الداود ، وبح�صور وكيل اجلامعة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة ال���دك���ت���ور اأح��م��د 
اجلبيلي، ووكيل اجلامعة للم�صروعات 
وع�صو  ال�����ص��وي��ان،  �صليمان  ال��دك��ت��ور 
جمل�س ال�صورى ال�صابق الدكتور طال 
ال��ب��ك��ري، وب��ح�����ص��ور ع���دد م���ن ع��م��داء 
ووك�����اء ال���ع���م���ادات امل�����ص��ان��دة وك��ل��ي��ات 
اجل��ام��ع��ة، مت ت��ك��رمي ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور 
التطوبر  عميد  مبنا�صبة  عقيل  عمر 
ان��ت��ه��اء  مبنا�صبة  ب��اجل��ام��ع��ة  واجل�����ودة 
فرتة عمله عميدا للتطوير الأكادميي 
ل��ل��ع��م��ل كم�صرف  وان��ت��ق��ال��ه  واجل������ودة، 
ال�صعودية  الثقافية  بامللحقية  درا���ص��ي 

يف اإيرلندا.
وق������د ت�����ن�����اوب احل���������ص����ور اإل����ق����اء 
املكرم  بذله  ملا  والتقدير  ال�صكر  كلمات 
م��ن ج��ه��ود ط����وال ف���رتة ع��م��ل��ه، وعلى 
للتطوير  �صعادة وكيل اجلامعة  راأ�صهم 
واجل�������ودة ال�����ذي ن��ق��ل اع����ت����ذار م��ع��ايل 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ع����ن ع�����دم ح�����ص��وره 
ل��ل��دك��ت��ور عمر  معاليه  و���ص��ك��ر  ال��ل��ق��اء، 
عقيل علي ما قدمه من جهد ووقت يف 
وكلياتها،  اجلامعة  اأداء  تطوير  �صبيل 
واأن  وال�صداد،  التوفيق  دوام  له  متمنيا 
يكون عونا لطاب اململكة املبتعثني يف 

اإيرلندا.
كما قدم الدكتور عمر عقيل كلمة 
وامتنانه  �صكره  عميق  ع��ن  فيها  ع��رب 
لكل م��ن ق��دم ل��ه ي��د ال��دع��م وامل�صاندة 
طوال فرتة عمله من قيادات اجلامعة 
���ص��اب��ق��ني وح���ال���ي���ني، ب���الإ����ص���اف���ة اإل���ى 
زم���ائ���ه ب��ال��ع��م��ادة ب�����ص��ط��ري��ه��ا، رج���ال 
ون�������ص���اء، م���ن ال���وك���اء وامل�����ص��ت�����ص��اري��ن 
واملوظفني، وقدم �صكره لكل من �صارك 
ي�����ص��ت��ط��ع  ت���ك���رمي���ه، ومل�����ن مل  ل���ق���اء  يف 
اللقاء  احل�صور من املدعوين. واختتم 
بتقدمي الهدايا التذكارية اإلى الدكتور 
ع���م���ر ع��ق��ي��ل يف ج����و ت��غ��ل��ف��ه م�����ص��اع��ر 

المتنان واملحبة الغامرة.

اأعلنت عمادة القبول والت�صجيل باجلامعة  لعموم الطاب والطالبات 
عن  التكميلي(،  البكالوريو�س  ثانية،  فرتة  انتظام  انت�صاب،  )انتظام، 
اجلامعي  للعام  ال��ث��اين  ال��درا���ص��ي  للف�صل  الدرا�صية  اجل���داول  ط��رح 

1435-1436  والبدء يف معاجلة اجلداول عرب البوابة الإلكرتونية:
http://registration.kku.edu.sa/kku/init

لأغرا�س احلذف والإ�صافة والتعديل ح�صب اللوائح املنظمة لذلك، 
وذلك اعتبارا من يوم الأحد املوافق 1436/3/27)ت��ق��ومي ام القرى( 
من ال�صاعة الثانية بعد الظهر، وحتى ال�صاعة الثانية بعد الظهر من 

يوم اخلمي�س املوافق 1436/4/9.

إعالن موعد البدء في معالجة 
الجداول للفصل الثاني

عمادة التطوير تستضيف وفدا من جامعة الباحة

ال��ت��ط��وي��ر الأك�����ادمي�����ي، مت ا���ص��ت��ع��را���س 
الأن���������ص����ط����ة ال����ت����دري����ب����ي����ة اخل����ارج����ي����ة 
وال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال���ع���م���ادة، 
بالإ�صافة اإلى اجلهود املبذولة يف اإجناز 
وبقية  للجامعة  ال�صرتاتيجية  اخلطة 
وح�����دات اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ي��ت��م اإجن���ازه���ا 
ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���ص�����ص��ة م��را���س 
ل��ا���ص��ت�����ص��ارات، ك��م��ا مت ع��ر���س جت��رب��ة 

ال����دورات  تنفيذ  وخ��ربات��ه��ا يف  ال��ع��م��ادة 
ال�����ص��اب��ق��ة جل���وائ���ز ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
للتميز، وكذلك برنامج التطوير املهني 

للمعيدين واملحا�صرين.
م���ن ج��ه��ت��ه حت���دث وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 
واأح��دث  اآخ��ر  الدكتور �صعيد ه��ادي ع��ن 
م��ن��ج��زات ال��ع��م��ادة وج��ه��وده��ا احل��ال��ي��ة 
يف اإط����ار ت��ط��وي��ر ال���ربام���ج الأك��ادمي��ي��ة 

واملقررات الدرا�صية، وذلك وفق املعاير 
ال���ت���ي ي�����ص��م��ل��ه��ا دل���ي���ل اإع�������داد وت��ط��وي��ر 
ال��درا���ص��ي��ة ملرحلة  اخل��ط��ط وال���ربام���ج 
ال���ب���ك���ال���وري���و����س ب���اجل���ام���ع���ة ال������ذي مت 
اعتماده، وكذلك ما مت ت�صكيله من جلان 
لإجراء التعديات املطلوبة وفق املعاير 

املعتمدة بهذا الدليل.

تكريم الدكتورعمر عقيل بمناسبة انتهاء عمله
عميدا للتطوير والجودة

لقاء يناقش تدريب طالب الصيدلة السريرية
الدكتور  الكلية  ووكيل  الهزاين  ع��ادل  الدكتور  ال�صيدلة  كلية  عميد  التقى 
ال�����ص��ري��ري��ة،  ال�����ص��ي��دل��ة  ال��ت��دري�����س بق�صم  ب��اأع�����ص��اء هيئة  ال���ق���ردي  حم��م��د 
مبا  واخلا�صة  العامة  امل�صت�صفيات  �صيدليات  عن  امل�صوؤولني  من  وجمموعة 

فيها مركز ال�صموم.
احلا�صرين  م��ع  وال��ت��ع��اون  والطالبات  ال��ط��اب  ت��دري��ب  اللقاء  وناق�س 
من اجلهات املختلفة لإمتام التدريب يف املرحلة امل�صتقبلية يف اأح�صن �صورة 
ممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه طاب و طالبات الكلية اأثناء فرتة 

التدريب، بالإ�صافة الى طرح اأفكار للتعاون بهذا ال�صدد.



إعالن

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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كلية العلوم

واآلداب
والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن���ف���ذت 
للبنات مبحايل )املجمع الأدبي( 
الأ�صبوع املا�صي، برامج تدريبية 
بالت�ن��صيق مع مركز  وتث��قي�فية  
ال����ت����دري����ب وال���ت���ط���وي���ر امل��ه��ن��ي 

للمقر الأدبي متثلت يف: 
من  لاختبار  اجليد  • الإعداد 

قبل اأع�صاء هيئة التدري�س.
الوقت   اإدارة  عن  ندوة    •

للطالبات.
اأتعلم  )كيف  • ور�صة 

الفوتو�صوب( .
ال�صتعداد  • ندوة عن 
لاختبارات  للطالبات.

 • دورة عن كيفية كتابة 
تو�صيف وتقرير املقرر الدرا�صي 

لأع�صاء هيئة التدري�س.
مني حمد

كلية العلوم
واآلداب

بكلية  ال���ري���ا����ص���ي���ات  ق�����ص��م  ق����دم 
رف��ي��دة  ب���اأح���د  والآداب  ال���ع���ل���وم 
ب��رئ��ا���ص��ة الأ����ص���ت���اذة م��ن��اه��ل امل��ني 
واإ�������ص������راف الأ������ص�����ت�����اذة اي����ري����ن، 
ب���رن���اجم���ا ب���ال���ل���غ���ت���ني ال��ع��رب��ي��ة 
والإجنليزية عن علم الريا�صيات 
اإ����ص���ه���ام���ات���ه يف خ��دم��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع وخ���دم���ت���ه ل��ل��ن��ظ��ري��ات 

العلمية.
زهراء الذيب  

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

الإدارة  ك���ل���ي���ة  ع����م����ي����دة  رع�������ت 
والق���ت�������ص���اد امل���ن���زيل ال���دك���ت���ورة 
معر�س  فعاليات  النعمي،   �صمر 
»ت��ع��ل��م��ت ف��اأت��ق��ن��ت« ال�����ذي اأق��ي��م 
مب���رك���ز ع�����ص��ر م�����ول ب���اإ����ص���راف 
وك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة الأ�����ص����ت����اذة ن��دى 
ف���ي���م���ا مت الف���ت���ت���اح  ال������ه������زاين، 
بح�صور م�صاعدة وكيل اجلامعة 
لكليات البنات الدكتورة خلود اأبو 

ملحة.
وا����ص���ت���م���ل امل����ع����ر�����س ع��ل��ى 
التطريز  من  الطالبات  منتجات 
وال��رتي��ك��و وم��اب�����س امل��ن��ا���ص��ب��ات 
وم��اب�����س الأط����ف����ال وال��ل��وح��ات 
الفنية ونظريات اللون والإ�صاءة. 
املنزيل  القت�صاد  ق�صم  وع��ر���س 
برنامج »بوربوينت« عن منتجاته 
وامل��اب�����س  �صملت التغذية  ال��ت��ي 

والر�صم.
زهراء حبرت

كلية العلوم

العلوم  كلية  م��ت��ع��اق��دات  اأق��ام��ت 
ل���ل���ب���ن���ات ب����اأب����ه����ا م�����ن اأق���������ص����ام  
ال���درا����ص���ات الإ���ص��ام��ي��ة وال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
ب����رن����اجم����ا دع�����وي�����ا ل���ل���ع���ام���ات 
الكلية  برعاية  عميدة  بالكلية 
رائ�������زة .  اآل  زه����ب����ه  ال����دك����ت����ورة 
العديد  على  الربنامج  واحتوى 
من الفقرات منها عر�س مقاطع 
دع����وي����ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���الإ����ص���ام 
اختاف  ت�صرح  التي  و�صماحته 
وحقيقة  الن�صرانية  ال��ط��وائ��ف 
ظ���ال���ه���ا، واأن���ا����ص���ي���د اإ���ص��ام��ي��ة 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة، وذل����ك قبل 
للم�صتهدفات.  النقا�س  باب  فتح 
اجلميع  بتناول  احلفل  واختتم 
توزيع هدايا  ثم  الإف��ط��ار  وجبة 

على العامات.
نوره اآل رمان

التربية واإلدارة

ف���ّع���ل���ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
اليوم  التطبيقية للبنات ببي�صة، 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��اق��ني ال����ذي اأق��ي��م 
حتت �صعار )التنمية امل�صتدامة: 
ع���ه���د ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا( وال���ي���وم 
ال���ع���امل���ي ل�����اإي�����دز حت����ت ���ص��ع��ار 
)ع�����اج م����دى احل���ي���اة ووق���اي���ة 
من�صورات  بتوزيع  احلياة(  مدى 

تثقيفية على من�صوبات الكلية
عليها  اأ�صرفت  وطالباتها، 
عبر  ال��دك��ت��ورة  الكلية  ع��م��ي��دة 

زكريا. 
هياء البي�سي

كلية العلوم
الطبية التطبيقية

كرم امل�صرف العام على م�صت�صفى 
الطالبة  ببي�صة،  اهلل  عبد  امللك 
ن�����وره ���ص��ي��ف ث���ام���ر ال��ق��ح��ط��اين 
اأ�صئلة  على  الإجابة  يف  لتميزها 
ال�����زائ�����ري�����ن م�����ن ق���ب���ل ال��ه��ي��ئ��ة 
ال����دول����ي����ة ل���اع���ت���م���اد ل��ت��ق��ي��ي��م 
ومت  اهلل،  ع��ب��د  امل��ل��ك  م�صت�صفى 
اإدارة  م����دي����رة  ب���ح�������ص���ور  ذل�����ك 
خ��دم��ات ال��ت��م��ري�����س وم�����ص��وؤول��ة 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  الم��ت��ي��از 
وجمموعة  ببي�صة  التطبيقية 
م�����ن الأط�������ب�������اء وامل����م����ر�����ص����ات. 
ك��م��ا ���ص��ك��رت م��دي��ري��ة ال�����ص��وؤون 
ال�����ص��ح��ي��ة مب���ح���اف���ظ���ة ب��ي�����ص��ة، 
الدكتورة عبر زكريا واملمر�صة 
ري�����اء حم��م��د ع��ل��ى جل��ه��وده��م��ا 

البارزة. 
  هياء البي�سي

كلية التمريض

امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  نظمت جلنة 
باأبها،  للبنات  التمري�س  بكلية 
برناجما تدريبيا عن الإ�صعافات 
الأولية علي مدار العام اجلامعي 
جل����م����ي����ع م����ن���������ص����وب����ات  امل����رك����ز 
اجلامعي لدرا�صة الطالبات من 
اأع�صاء هيئة تدري�س وموظفات 
وط����ال����ب����ات حت�����ت ����ص���ع���ار »م���ع���ا 
الربنامج  وه��دف  اآم��ن��ة«.  حلياة 
التدخل  بكيفية  ال��ت��ع��ري��ف  اإل���ى 
ال�����ص��ري��ع لإن���ق���اذ احل���ي���اة، حيث 
ق��ام ب��ه نخبة م��ن اأع�����ص��اء هيئة 
تطرق  كما  بالكلية.  ال��ت��دري�����س 
القلبي  )الإنعا�س  اإلى  الربنامج 
وال��ت�����ص��م��م واجل������روح واحل����روق 
والنزيف(  والك�صور  والخ��ت��ن��اق 
حت�����ت اإ��������ص�������راف وك����ي����ل����ة ك��ل��ي��ة 
ال��ت��م��ري�����س ال���دك���ت���ورة ع��دل��ي��ة 

توفيق اأحمد.
 عائ�سة ال�سهراين

كلية العلوم 

اح�����ت�����ف�����ل م����ك����ت����ب الإ���������ص��������راف 
للبنات  العلوم  الجتماعي بكلية 
لاإعاقة،  العاملي  باليوم  باأبها، 
وذلك با�صرتاحة النخيل، واأحيا 
احل��ف��ل ف��رق��ة ف��ن ال��ف��ن��ون، كما 
ا�صتمل على العديد من الفقرات 
ب���ح�������ص���ور ن�����زي�����ات ال���ت���اأه���ي���ل 
ال�صامل بعد اأن وفر لهن الألعاب 

املنا�صبة.
نوره اآل رمان 

كلية العلوم 

اح��ت��ف��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ل��ل��ب��ن��ات 
ع��ام��ا على  اأب���ه���ا مب����رور 30  يف 
تاأ�صي�س ق�صم الفيزياء، وت�صمن 
جمموعة  ا�صت�صافة  الحتفال 
اجلامعة،  خ��ارج  الوكيات  م��ن 
احلا�صات  الق�صم  وخ��ري��ج��ات 
ع�����ل�����ى درج�������ت�������ي ال������دك������ت������وراه 
واملاج�صتر. ومت خال احلفل، 
ال���ت���ع���ري���ف ب���ق�������ص���م ال���ف���ي���زي���اء 
والتعريف  الق�صم،  ومبن�صوبي 
النادي يف خدمة طالبات  ب��دور 

الق�صم.
نوره اآل رمان 

المجاردةالمجاردة

المركز الجامعي

الإدراك  ت��و���ص��ي��ع  م��ن��ط��ل��ق  م����ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي حل���ق���وق الإن�������ص���ان يف 
ال���ق���وان���ني امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
ن���ظ���م ن������ادي ت����ري����اق ال�����ص��ي��ديل 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ال����ي����وم ال��ع��امل��ي 
تثقيفية  حملة  الإن�صان،  حلقوق 
اإن�صان«   اأين  »يكفي  عنوان  حتت 
الوطنية  اجلمعية  مع  بالتعاون 
املركز  الإن�صان، وذلك يف  حلقوق 
الطالبات.   ل��درا���ص��ة  اجل��ام��ع��ي 
وق������د ���ص��م��ل��ت احل���م���ل���ة اأرك�����ان�����اً 
خالها  من  الطالبات  ا�صتعر�س 
ح����ق����وق ال����ط����ف����ل ال����ت����ي ك��ف��ل��ه��ا 
الإ����ص���ام ك��ح��ق ال��ر���ص��اع��ة ومنع 
وال��ت��ع��ري��ف مبنظمة  الإج��ه��ا���س 
ال��ي��ون��ي�����ص��ي��ف حل��م��اي��ة الأط���ف���ال 
يف ال���ع���امل، وح���ق���وق اخل���ادم���ات، 
وحقوق املراأة يف الإ�صام، وحقوق 
الإن�صان العامة ويف حالة احلرب، 
اجلمعية  وركن  املر�صى،  وحقوق 
ال����وط����ن����ي����ة حل����ق����وق الإن���������ص����ان 

والتعريف بها.
منال اآل هتان
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

»طالبنا« قسم 
يختص بشكل 
مباشر بشؤون طالب 
الجامعة وطالباتها، 
يبحث في قضاياهم 
وهمومهم ويسعى 
إلى تقديم الحلول 
من خالل التواصل مع 
مسؤولي الجامعة 
وأكاديمييها

سلمان آل علي

مبوافقة  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  ت�صرفت 
امل��ل��ك عبد  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ح��ف��ظ��ه اهلل، يف 
ال��راب��ع��ة واخل��م�����ص��ني ملجل�س  اجل��ل�����ص��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م���ن خ���ال ال��ت��وج��ي��ه 
بتاريخ  4882/م  رق��م  ال��ك��رمي  ال��ربق��ي 
املوهبة  م��رك��ز  ب��اإن�����ص��اء   ،1430  /5/29
توجهات  لتحقيق  باجلامعة  والإب����داع 
اململكة  يف  للتعليم  ال��ع��ل��ي��ا  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

العربية ال�صعودية. 
الوحدات  من  ع��ددا  املركز  وي�صم 

العلمية وهي:
• وحدة الخرتاع والبتكار 

• وحدة البحوث العلمية 
• وحدة ال�صت�صارات والتلمذة 

والتعليم  التعلم  وحدة م�صادر   •
والتثقيف 

• وحدة العاقات والإعام 
• وحدة امل�صابقات. 

ذا  وا�صحة  برامج  للمركز  اأن  كما 
اأهمية عالية ميكن تناولها على النحو 

التايل: 

وحدات علمية متطورة وبرامج ثرية
مركز الموهبة واإلبداع..

مصنع للمبتكرين وتنمية للقدرات
برنامج بناء القدرات البحثية

تت�صارع  ع�صر  ب��اأن��ه  ي��و���ص��ف  ع�صر  يف 
فيه الإجنازات العلمية متناهية الدقة 
وال�����ص��غ��ر وت��ت�����ص��اب��ق ف��ي��ه الأم����م لبناء 
قدراتها  وتطوير  املعرفة  اقت�صاديات 
ال���ب�������ص���ري���ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ي���ه���ا، ت��وج��ب 
ع��ل��ى اجل���ام���ع���ات وه����ي ب���ي���وت اخل���ربة 
واملعرفة، اأن تركز على تطوير مهارات 
طابها وطالباتها البحثية واأن ت�صجع 

مبادراتهم املتميزة.
وم��رك��ز امل��وه��ب��ة والإب����داع ي�صُرف 
ب��ت��ق��دمي ه����ذه ال���ق���واع���د وال�����ص��واب��ط 
�صمن م�صروع رائد لدعم متيز البحث 
العلمي لدى املوهوبني واملوهوبات من 
وليكونوا،  اجل��ام��ع��ة،  ط��اب وط��ال��ب��ات 
البحوث  مل��راك��ز  ن��واة  تعالى،  اهلل  ب���اإذن 
احلبيب،  بلدنا  يف  امل�صتقبلية  العلمية 
ع��ل��ى  الأول  ه����و  ال����ربن����ام����ج  وي���ع���ت���رب 
م�����ص��ت��وى اجل���ام���ع���ات ب��امل��م��ل��ك��ة ل��دع��م 

البحوث الطابية.

برنامج التلمذة
والرعاية  الإثرائية  الربامج  اأحد  وهو 
ال���ف���ردي���ة ل���ل���ط���اب امل����وه����وب����ني، ك��م��ا 

ت���رب���ط ال���ط���ال���ب امل����وه����وب م���ن داخ���ل 
وخ�������ارج اجل���ام���ع���ة ب����اأح����د امل��خ��ت�����ص��ني 
وم�صاعدته  ق��درات��ه  تطوير  اأج���ل  م��ن 
م��ه��ارات��ه  وتنمية  وق��ت��ه  ا�صتثمار  ع��ل��ى 
وحتقيق حاجاته الفردية مبا ي�صاعده 
امل�صتقبل،  يف  والإنتاجية  التح�صيل  يف 
املبا�صر مع  التوا�صل  وذل��ك من خال 
خرباء متخ�ص�صني من ذوي اخلربات 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي ت���زخ���ر ب��ه��م اجل��ام��ع��ة 
على  مل�صاعدتهم  البحثية  وم��راك��زه��ا 

ا�صتثمار طاقاتهم خلدمة.

برنامج العيادات االستشارية
ال���ه���دف م���ن ال���ع���ي���ادات ال���ص��ت�����ص��اري��ة 
م����ع����اجل����ة امل���������ص����ك����ات الأك�����ادمي�����ي�����ة، 
والجتماعية،  وال��رتب��وي��ة،  والنف�صية، 
واإب��داع  متيز  من  حتد  التي  وال�صحية 
املوهوبني واملوهوبات، ويتم تنفيذه عرب 
املتخ�ص�صني،  مع  ال�صت�صاري  الهاتف 
وع����رب ال���ربي���د الإل����ك����رتوين ل��ل��م��رك��ز 
)وح�������دة ال����ص���ت�������ص���ارات(، واإر������ص�����ادات 
م�������ص���ت���م���رة وحم������دث������ة ع������رب امل����وق����ع 
الكتيبات  ع��رب  وك��ذل��ك  الإل����ك����رتوين، 

والن�صرات الإر�صادية.

الإث�����راء للموهوبني  ب��رام��ج  اأح���د  اأن���ه 
املبا�صر  بالتوا�صل  ويتميز  واملوهوبات، 
مع�ارف�ه  لزي�ادة  والطالب  الأ�صتاذ  بني 
وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه يف جم���ال واح���د اأو 
ع���دة جم����الت ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا امل��وه��وب 
التي  العامة  ال��ربام��ج  له يف  تقدم  ومل 
وي�صتمر  اأق����ران����ه،  ب��ق��ي��ة  م���ع  ي��ت��ل��ق��اه��ا 
امل�صرف على الطالب املوهوب يف تقدمي 
خ���ربات���ه امل��ت��م��ي��زة م���ع امل�����وه�����وب على 
م�دى الف�صل الدرا�صي يف �صبيل تعميق 

معارف وخ�ربات ومهارات الطالب.
واأث��ب��ت��ت ال��درا���ص��ات مت��ي��ز وت��ف��رد 
اأو  تلق�وا  ال�ذين  واملوهوبات  املوهوبني 
ج�وانب  يف  الت�لم�ذة  بربام�ج  التحقوا 
ال��ت��ح�����ص��ي�����ل الأك�����ادي�����م��ي وداف��ع��ي��ت��ه��م 
ال����ع����ال����ي����ة وج����وان����ب����ه����م ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة والإب��داع��ي��ة، 
وه���و م��ا ي��ف��ر���س ع��ل��ى امل��رك��ز ���ص��رورة 
للو�صول  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  م��ث��ل  تنفيذ 
اإل�����ى م���ا يحقق  ب��ط��اق��ات��ن��ا ال��ب�����ص��ري��ة 

حاجاتهم وحاجات جمتمعهم.

تعريف التلمذة
ت����ع����رف ال���ت���ل���م���ذة ع���ل���ى اأن����ه����ا ع��اق��ة 
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أنشطة طالبية

يعامل ا�صت�صاري املركز يف اأي من 
�صاعتني  باحت�صاب  ال�صابقة،  امل��ج��الت 

كل ف�صل درا�صي.

برنامج حماية األفكار
وتسجيل براءة االختراع

ي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإل���ى ح��م��اي��ة الأف��ك��ار 
وت�صجيل ب��راءات الخ��رتاع، وذلك وفقا 

ملا يلي:
يتولى م��رك��ز امل��وه��ب��ة والإب����داع   •
فح�س الأفكار ثم ت�صجيل الأفكار 
مراكز  يف  درا�صتها  بعد  الإبداعية 

ت�صجيل براءات الخرتاع. 
ب��ت�����ص��دي��د جميع  امل���رك���ز  ي���ق���وم   •
احل�صول  حتى  املطلوبة  ال��ر���ص��وم 

على الرباءة. 
• ي��ع��ط��ى امل���خ���رتع ���ص��ل��ف��ة ت��ع��ادل 
وحتدد  النموذج  عمل  تكلفة  قيمة 
التي  للكرا�صة  طبقا  القيمة  ه��ذه 
ي��ت��م رف��ع��ه��ا مل��دي��ر م��رك��ز امل��وه��ب��ة 

والإبداع. 
بن�صبة  احل���ق  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ي��ك��ون   •
املخرتع حتى  مع  ا�صتمرت  40%اإذا 
اإنتاج الخرتاع وت�صويقه ويف حالة 
ال�صتمرار  يف  اجلامعة  رغبة  عدم 
يكون لها احلق يف 20% بعد الإنتاج. 

مسابقة أفكار
واختراعات

ي��ن��ظ��م م��رك��ز امل��وه��ب��ة م�����ص��اب��ق��ة اأف��ك��ار 
واخرتاعات على اأن يقوم قبلها باإعان 
ف��ت��ح ب����اب دع����م الأف����ك����ار والب���ت���ك���ارات 
والخ��رتاع��ات جلميع طاب وطالبات 

اجلامعة.
وت����ه����دف امل�������ص���اب���ق���ة اإل��������ى  ن�����ص��ر 
وتعزيزها،  والب��ت��ك��ار  الخ���رتاع  ثقافة 
وت��ب��ن��ي الب���ت���ك���ارات ال����رائ����دة ودع��م��ه��ا 
ذات  منتجات  ت�صبح  حتى  وتطويرها 
املبتكرين  وحت��ف��ي��ز  اق��ت�����ص��ادي��ة،  قيمة 
وامل����ب����دع����ني وا����ص���ت���ث���م���ار اب���ت���ك���ارات���ه���م 

ومواهبهم خلدمة املجتمع.

مجاالت االبتكار واألفكار
اأول: املجالت البحثية املتوافقة 
م����ع خ���ط���ة ال�����ص��ي��ا���ص��ة ال��وط��ن��ي��ة 
املياه،  وت�صمل:  والتقنية  للعلوم 
البرتوكيميائيات،  والغاز،  النفط 
التقنيات متناهية ال�صغر، التقنية 
احل����ي����وي����ة، ت���ق���ن���ي���ة امل���ع���ل���وم���ات، 
الت�����������ص�����الت والإل�����ك�����رتون�����ي�����ات 
وال�������ص���وئ���ي���ات، امل������واد امل��ت��ق��دم��ة، 
ال���ف�������ص���اء وال������ط������ران، ال��ب��ي��ئ��ة، 

الريا�صيات والفيزياء.

ث��ان��ي��ا: امل������ج������الت الأخ����������رى: 
وامل�صتح�صرات  الزراعة،  الطاقة، 

ال�صيدلنية.
الأف��ك��ار  بجميع  امل��رك��ز  وي��رح��ب 
والب����ت����ك����ارات ال���ت���ي ي���ت���ق���دم ب��ه��ا 

امل�صاركون يف �صتى املجالت.

برنامج موهبة
الصيفي 

اأث�����م�����رت ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة مم����ي����زة ب��ني 
العزيز،  عبد  امللك  وموؤ�ص�صة  اجلامعة 
ويعد  والأن�صطة،  الربامج  من  العديد 
ب��رن��ام��ج م��وه��ب��ة ال�����ص��ي��ف��ي يف ال��ع��ل��وم 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة اأق�����دم ب��رن��ام��ج 
ت���ن���ف���ذه م��وؤ���ص�����ص��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
للطاب  والإب������داع  للموهبة  ورج��ال��ه 
امل�����وه�����وب�����ني خ�������ال ف�������رتة الإج����������ازة 
ال�صيفية، حيث مت تنفيذ 11 برناجما 
املا�صية، و�صيتم  الأع��وام  �صيفيا خال 
القادم  ال�صيفي  موهبة  برنامج  تنفيذ 

خال الفرتة املقبلة.
وت���ق���وم اجل���ام���ع���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
موؤ�ص�صة امللك عبد العزيز، بالتخطيط 
والدعم والتنفيذ للعديد من امللتقيات 
للبنني  ال�����ص��ي��ف��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال���ب���ن���ات يف ج��م��ي��ع م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة 

التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  ي��ت��م  ح��ي��ث 
وال���ت���ج���ه���ي���زات وامل�����راف�����ق واخل����دم����ات 
امل�����ص��ان��دة وال��ه��ي��ئ��ة الإ���ص��راف��ي��ة لتنفيذ 
بال�صكل  للملتقى  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأه������داف 
ث���م ر���ص��ا  اأول  ي��ح��ق��ق ر���ص��ا اهلل  ال����ذي 
امل�����ص��وؤول��ني ع���ن ت��رب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م اأب��ن��اء 
امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ص���ع���ودي���ة وع��ل��ى 
راأ�صهم خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظه اهلل،  ب��ن  ع��ب��داهلل 

الذي ت�صرف املوؤ�ص�صة برئا�صته لها.

توعية وتثقيف
ورعاية الموهوبين

ن��ظ��را لأه��م��ي��ة ال�����ص��راك��ة ب��ني اجلامعة 
واملجتمع باأفراده وموؤ�ص�صاته احلكومية 
املميزة  جهوده  للمركز  ف��اإن  والأه��ل��ي��ة، 
واإدارات  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع 
الرتبية والتعليم التابعة لها واملوؤ�ص�صة 
العامة للتعليم الفني والتدريب املهني 
وك��ث��ر م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، 
قدمت  حيث  واأف��راده��ا،  الأ�صر  وكذلك 
ال���ع���دي���د م���ن امل���ح���ا����ص���رات وال����ن����دوات 
والور�س التدريبية لرفع الوعي املعريف 
واكت�صاف  والإب��داع  للموهبة  املجتمعي 
الرعاية  واملوهوبات وتقدمي  املوهوبني 

الازمة لهم.
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سلمان العلي

احل�����ص��ارة  ك��ب��رة يف  م��ك��ان��ة  للكتاب 
نزلت  ���ص��ورة  اأول  اإن  اإذ  الإ�صامية، 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  على 
ت��اأم��ر ب��ال��ق��راءة. ق��ال ت��ع��ال��ى:{اق��راأ 
با�صم ربك الذي خلق، خلق الإن�صان 
من علق، اق��راأ ورب��ك الأك���رم، الذي 
ع��ل��م ب��ال��ق��ل��م، ع��ل��م الإن�������ص���ان م���ا مل 

يعلم}.
والكتاب اأداة من اأدوات الثقافة، 
وه�����و م���ن���ذ ب�����دء اخل���ل���ق ل����ه دور يف 
ال��ه��داي��ة  والإر����ص���اد، كما اأن���ه �صجل 

املعرفة ون�صر العلم واملعارف. 
انت�صرت  الأخ����رة  ال��ف��رتة  ويف 
ظ����اه����رة ع�����دم اله����ت����م����ام ب��ال��ك��ت��ب 
ورم���ي���ه���ا يف ال�������ص���وارع وال�����ص��اح��ات 
العامة واملدار�س ويف �صلة القمامات، 
الن���ت���ه���اء، من  ب��ع��د  اأك���رم���ك���م اهلل، 
الخ�����ت�����ب�����ارات، وم�����ن اأ����ص���ب���اب ه���ذه 
والنا�صح  ال��رق��ي��ب  غ��ي��اب  ال��ظ��اه��رة 
ل���ه���وؤلء ال���ط���اب، واجل���ه���ل، وع���دم 
الإدراك لقيمة هذه الكتب والفائدة 
الطالب  اأن  واعتقاد  منها،  امل��رج��وة 

تاأهيلهم  يف  غر�صها  اأدت  اأنها  منهم 
ل  ال��ك��ت��اب  اأن  متنا�صني  لامتحان 
جانب  اإل���ى  اأب���دا،  �صاحيته  تنتهي 
ع����دم ���ص��ع��وره��م ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة جت��اه 

جامعاتهم  و�صوارعهم.
اأما الطالب في�صل كعبان فقد 
ي��ق��ع يف يد  اأن احل����ل  »اأع���ت���ق���د  ق����ال 

الطاب والأهل واجلامعة كذلك«.
امل��ه��م الحتفاظ  واأ���ص��اف »م��ن 
اإليها  ي��ح��ت��اج  ال��ت��ي  امل��ف��ي��دة  بالكتب 
وع����ائ����ل����ت����ه يف ح��ي��ات��ه��م  ال����ط����ال����ب 

واإع���ادة  معاجلتها  اأو  منها  ي�صتفيد 
من  �صيء  يتي�صر  مل  واإن  تدويرها، 
ه����ذا ف����اإن امل�����ص��ل��م ي��خ��رج ب������الأوراق 
اآي���ات  اأو امل�����ص��ت��م��ل��ة ع��ل��ى  امل��ح��رتم��ة 
ال�����ص��ن��ادي��ق  يف  في�صعها  واأح����ادي����ث 
وبع�س  لها.  املخ�ص�صة  واحل��اوي��ات 
م�����ص��ك��ورة بو�صع  ق��ام��ت  ال��ب��ل��دي��ات 
والكتب  بال�صحف  خا�صة  ح��اوي��ات 
وامل��ج��ات، ف��اإن مل يوجد �صيء من 
ه���ذا ف����اإن الإن�����ص��ان ي��خ��رج ب��ه��ا اإل��ى 

اأر�س ويحرقها اأو يدفنها«.

اأجل النجاح  يدر�س تلك الكتب من 
العلم  طلب  اأج���ل  م��ن  ولي�س  فقط 

والثقافة والفائدة والرتبية.
»اآفاق« وقفت على هذه الظاهرة 
التي  اأ�صبابها  على  ال�صوء  و�صلطت 
جتعل كثرا من الطاب والطالبات 
ي���رم���ون ك��ت��ب��ه��م ب��ع��د الخ���ت���ب���ارات 

واحللول املمكنة لها.
ويرى الطالب  عمار ال�صهراين 
بع�س  من  تقدير  ع��دم  الظاهرة  اأن 
ال��ك��ت��ب، ظنا  ه���ذه  لقيمة  ال��ط��اب 

ال���ي���وم���ي���ة، م���ث���ل ال���ك���ت���ب ال��دي��ن��ي��ة 
والعلمية. اإذا كان هناك اأكر من اأخ 
اأو اأخت يف الأ�صرة، فاإنه يف�صل دوما 
�صنة  لكل  واح��دة  بن�صخة  الحتفاظ 
الن�صخة  تكون  اأن  ويف�صل  درا�صية، 
اإخوته  الأحدث، حتى ي�صتفيد منها 
الذين �صيلتحقون بذلك التخ�ص�س 
بعده. والتربع بالكتب الإ�صافية ملن 

يحتاج اإليها«.
منها  ي�صتفيد  مل��ن  »ت��دف��ع  وزاد 
ك���اجل���م���ع���ي���ات ال����ت����ي ت���ر����ص���ل���ه���ا مل��ن 

ب�����دوره اأ����ص���ار ال��ط��ال��ب حممد 
ك���ث���را م��ن  اأن  اإل������ى  ك���ع���ب���ان  ع���ل���ي 
ال����ط����اب ي��ت��خ��ل�����ص��ون م����ن ال��ك��ت��ب 
املدر�صية واجلامعية مبجرد اخلروج 
من الختبار، اإما برتكها يف املدر�صة 
اأو اجلامعة  اأو رميها خارجها، وقال 
ال���ط���اب ي��رتك��ون  اإن »ك���ث���را م���ن 
الكتب خارج قاعات المتحان وعند 
ي���ج���دون���ه���ا، ح��ي��ث يتم  اخل������روج ل 

رميها من قبل طاب اآخرين«.
الوحيد يتمثل يف  وتابع »احلل 
تخ�صي�س درجتني من كل مادة ملن 
اأو اجلامعية،  املدر�صية  الكتب  ي�صلم 
وبذلك �صيتدافع الطاب لت�صليمها 
اأو و�صع مكان خم�ص�س يف املدر�صة 
حلفظها حتت اإ�صراف اإدارة املدر�صة 

اأو اجلامعة«.
اأم����ا ال��ط��ال��ب حم��م��د ع��ب��داهلل 
املحزن  بالأمر  الظاهرة  فقد و�صف 
ق���ائ���ا »ح����ني ت��ن��ت��ه��ي الخ���ت���ب���ارات 
مت���ت���ل���ئ ال�����ط�����رق�����ات وال���������ص����اح����ات 
امل�����ج�����اورة ل��ل��ج��ام��ع��ة ب��ق�����ص��ا���ص��ات 
ال��ك��ت��ب وال��دف��ات��ر يف ���ص��ورة ت�صيء 
ل��ل��ع��ل��م، ف�����ص��ا ع����ن ك���ون���ه���ا ه����درا 
من  واإن��ه  كبرا.  وتربويا  اقت�صاديا 
املحزن اأي�صا اأن جتد كتب التف�صر 
واحل����دي����ث وال���ع���ق���ائ���د م��ل��ق��اة على 
الأر�س مبا حتويه من اآيات قراآنية 

واأحاديث نبوية«.
مناق�صة  يف  التو�صع  اإل���ى  ودع���ا 
ظ��اه��رة رم���ي ال��ك��ت��ب ل��ل��و���ص��ول اإل��ى 
م�����ص��ب��ب��ات��ه��ا واخل��������روج ب��ت��و���ص��ي��ات 
املهدرة.  املليارات  هذه  على  حتافظ 
وق����ال »م����ا ي��وؤمل��ن��ي اأن ه����ذه ال��ك��ت��ب 
ت���رم���ى يف ال�������ص���وارع وع���ل���ى ق��ارع��ة 
ال�صيارات  بع�س  وتده�صها  الطريق 

واملارة دون اكرتاث«.
ويف موقف م�صابه �صدد الطالب 
ع����ادل ي��ح��ي��ى ع��ل��ى ����ص���رورة ال��ع��ن��اي��ة 
بالكتب لأن بع�صها يكتب فيها كام 
اهلل ع���ز وج���ل وك����ام ر���ص��ول��ه �صلى 
تعظيمها  وي��ج��ب  و���ص��ل��م،  ع��ل��ي��ه  اهلل 
اأع��زك��م اهلل،  ول يلقى يف ال��ق��اذورات، 
اإل��ى اأن بع�س  مهما كان الأم��ر، ونبه 
ال���ب���ل���دي���ات ت�����ص��ع ���ص��ن��دوق��ا خ��ا���ص��ا 
لل�صحف واملجات، وقال »فاإذا ح�صل 
البلديات فهو خر،  ه��ذا يف كل  مثل 
زائ��دة فليذهب  فمن كان عنده كتب 
اأدى  اإلى هذه ال�صناديق وبهذا يكون 

ما عليه من م�صوؤولية«.

حوارات شبابية

وصفوها باألمر المحزن

طالب: ظاهرة رمي الكتب بعد االختبارات 
هدر اقتصادي وتربوي
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حوارات شبابية

فازت بجائزة الرسم في األولمبياد الثقافي لكنها ال تحب المسابقات 

شذى قدح: الرسم موهبة أفرغ بها طاقاتي
ودراستي للطب أولويتي

رغم فوزها بالمركز األول في مجال الرسم في 
األولمبياد الثقافي األول بالجامعة، فإن الطالبة بكلية 

الطب والجراحة، شذى قدح، ال تحب المشاركة في 
مسابقات الرسم، ألنها تكره التقيد وتهوى أن تطلق 

العنان لهوايتها المفضلة دون ضوابط أو إمالءات من أي 
جهة حسب قولها. هنا حوار معها.

ريم العسيري 

متى ظهرت موهبتك يف الر�سم؟
املوهبة متلكتني منذ ال�صغر، ولكن تعلقي 
بها واكت�صايف لها كان ب�صبب حتدي اإحدى 
معلماتي يف اإتقان ر�صمة معينة، ومن هناك 

كانت البداية.

وماذا بعد ذلك؟
بداياتي كانت بالر�صم اجلرافيكي »الر�صم 
اإت��ق��اين ل��ه �صعيفا،  على اجل����دران«، وك��ان 
وم���ن ث���م  ت���درب���ت ع��ل��ى ر���ص��م ال��ب��ورت��ري��ة 

وجذبني له ر�صم العيون. 

هل تاأثرت باأ�سماء معينة
يف جمال الر�سم؟ 

ن���ع���م ت������اأث������رت ب����ب����ول ك������رادي������ن يف ر����ص���م 
ال��ب��ورت��ري��ة، وف��ران��ك ل��وي��د راي���ت وزه���ا يف 

الر�صم الهند�صي.
 

كيف طورت موهبتك؟ 
الب�صري  والتثقيف  والجتهاد  باملمار�صة 
وق��راءة   التعليمية  الفيديوهات  كم�صاهدة 
اجل��اد  العمل  وم��ع  الر�صم،  مبجال  الكتب 
اأ����ص���ب���ح���ت اأحل�������ظ ال����ف����رق ب����ني اأع����م����ايل 

والتح�صن امللحوظ بها.
 

اأي نوع من الر�سم ي�ستهويك؟ 
الر�صم الهند�صي ور�صم البورتريه.

هل هناك اأجواء معينة
تف�سلني الر�سم فيها؟ 

اأغ��ل��ب الأوق����ات عندما  اأر���ص��م يف  اأن  اأح���ب 
اأك����ون يف ق��م��ة ���ص��ع��ادت��ي وم��ت��ف��رغ��ة مت��ام��اً 
ل��ل��ر���ص��م، واأح����ب اأن اآخ����ذ وق��ت��ي يف اإت��ق��ان 
الر�صمة واأحر�س على تاأمل تفا�صيلها، كما 
اأين ل اأحب اأن اأر�صم وفق  �صوابط معينة 
اإجباري على الر�صم،  لذلك ل  اأن يتم   اأو 

اأف�صل امل�صاركة يف م�صابقات الر�صم. 

ما فكرة ر�سمتك التي �ساركت بها
يف الأوملبياد الثقايف؟ 

واأعني  )املتحجرة(،  الدوغمائية  العقلية 
ال��ع��ق��ل، ف��ر���ص��م��ت��ي تعك�س  ب��ه��ا ���ص��رام��ة 

عقلية �صائدة يف املجتمع.

دعم الفنانني الت�سكيلني للمبتدئني
ما الذي ي�سيفه لهم براأيك؟ 

دعمهم  ي�صهل الطريق للمبتدئ بتوجيهه 
ل��ت��ط��وي��ر موهبته  ال���ازم���ة  ب��اخل��ط��وات 
يف ف���رتة اأ���ص��رع ، ك��م��ا اأن ه��ن��اك  م��واه��ب 
مدفونة ومل ي�صلط عليها ال�صوء، وبدعم 
ال��ر���ص��ام امل���ح���رتف ل��ه��ا، ���ص��ت�����ص��ل ملرحلة 

الحرتاف، لأنه مينحها الثقة. 

ما الدعم الذي حتتاج اإليه
املوهوبات يف الر�سم من اجلهات 

الثقافية؟ 
تكثيف ال��دورات، وتوفر معاهد تعليمية 
ت�صاعد يف تطوير موهبة  الر�صم بجميع 
اأنواعه مب�صاركة من ذوي اخلربة العاملية 

يف هذا املجال.

كيف توفيقني بني درا�ستك
للطب وموهبتك بالر�سم؟ 

اأع��ت��رب ال��ر���ص��م جم���رد م��وه��ب��ة اأف����رغ بها 
ط���اق���ات���ي، ودرا�����ص����ت����ي ل��ل��ط��ب م����ن اأه����م 

اأولوياتي. 

هل وجدت الدعم من اجلامعة
لكونك طالبة موهوبة؟ 

نعم وجدت الدعم،  وعلى الرغم من اأنني 
يف كلية ال��ط��ب ف��اإن��ن��ي ح��ظ��ي��ت   بالدعم 
توفر  الكلية  اإن  حيث  ال��ف��ن��ي،  امل��ج��ال  يف 
اأن�������ص���ط���ة ط���اب���ي���ة  ك����ث����رة  يف خم��ت��ل��ف 
بت�صجيع  ح��ظ��ي��ت  اأين  ك��م��ا  امل����ج����الت. 

م��ن  اأع�����ص��اء ال��ت��دري�����س اأث��ن��اء م�صاركتي 
بالأوملبياد.

 
ب�سفتك طالبة طب.. هل توؤمنني 

بفكرة اأن الر�سم عالج؟ 
املو�صوع،  هذا  عن  كافية  خلفية  اأملك  ل 
ولكن  لو مت ا�صتخدام الر�صم كبديل عن 
الأدوية، فهو باعتقادي اأف�صل عاج فعال 
ما  ي��خ��رج  ال��ر���ص��م  لأن  النف�صية  للحالة 
ب��داخ��ل امل���رء م��ن ت��وت��رات وق��ل��ق، كما اأن��ه 
يوؤدي اإلى ال�صرتخاء، وميكن من خاله 
ال��ك�����ص��ف ع���ن اأمن�����اط ال�����ص��خ�����ص��ي��ة,  كما 
عن  يعرب  اأن  خاله  من  لل�صخ�س  ميكن 

م�صاعره ب�صكل اأف�صل من الكام.
 

ما ن�سيحتك لكل  من ميتلك
موهبة الر�سم؟ 

والتدريب  وال�صرب  والجتهاد  ال�صتمرار 
ل  باأن  يوؤمنوا  واأن  الياأ�س،  وعدم  امل�صتمر 
�صي�صبح  ���ص��يء  ك��ل  واأن  م�صتحيا  ���ص��يء 
ك��م��ا  مب���ه���ارات���ه���م.  ي���ث���ق���وا  واأن  ح��ق��ي��ق��ة 
اأن�صحهم باأن ي�صنعوا اأ�صلوبا خا�صا  بهم 

يف الر�صم، فذلك ما مييز الفنان. 

ما طموحاتك يف جمال الر�سم؟
اأب���دع فيه  ل��دي معر�س ع��امل��ي  ي��ك��ون  اأن   
لوطننا  مميزا  منوذجا  اأق��دم  واأن  بتميز، 

الغايل. 

كلمة اأخرية؟ 
اأ���ص��ك��ر اأه���ل���ي و���ص��دي��ق��ات��ي ع��ل��ى دعمهم 
امل�����ص��ت��م��ر يل، ك��م��ا اأ���ص��ك��رك��م ع��ل��ى ه��ذه 
ال���ص��ت�����ص��اف��ة  ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون انطاقة 

رائعة ملوهبتي. 
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إستشارات

يف  الرغبة  حالة  يف  املهمة  الإر���ص��ادات  م��ن  ع��ددا  اخلارجية  وزارة  قدمت 
الإقامة يف اخلارج لأي غر�س، وهي اإر�صادات تعني املواطن، وفقا للوزارة، 
يف  الوطن  متثيل  يف  وت�صاعده  ق�صدها،  التي  ال��دول��ة  ال��ى  الو�صول  عند 
احلرمني  لباد  مواطنا  ب�صفته  به  تليق  التي  امل�صرفة  بال�صورة  اخل��ارج 
العربية  والقيم  الإ�صامية  احل�صارة  ومهد  امل�صلمني،  وقبلة  ال�صريفني، 

الأ�صيلة، وفيما يلي الإر�صادات:
امل�صيفة اخلا�صة  القانونية للدولة  الإج��راءات  اتباع  يجب عليك   •

فيها واختيار حمام مرخ�س. 
تاريخ  قبل  الإق��ام��ة  واأوراق  القيادة  رخ�س  جتديد  على  اح��ر���س   •
ورمبا  غرامة  ودف��ع  القانونية  للم�صاءلة  تتعر�س  ل  حتى  انتهائها، 

الإيقاف . 
اإذن  وج���ود  دون  امل�صكن  بتفتي�س  الأم���ن  لأج��ه��زة  ال�صماح  ع��دم   •
ال�صلطات  اأو  املحكمة  اأو  املخت�س  ال��ن��ي��اب��ة  وك��ي��ل  م��ن  بالتفتي�س 

املخت�صة. 
• التزام ال�صمت عند التحقيق اأو ال�صتجواب ب�صاأن اأي ق�صية اأو اتهام 
اإذا مل يكن حا�صرا معك حم��ام. ويف تلك احلالة لبد من الإ�صرار 
من  وال�صتفادة  ال�صتجواب  اأو  التحقيق  يح�صر  حم��ام  وج��ود  على 

الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك. 
• يف حالة وجود طلب ا�صتدعاء من املحكمة يجب اللتزام باحل�صور 
اأمام املحكمة مع املحامي يف املوعد املحدد جتنبا ل�صدور حكم غيابي.

�صخ�س  ب��اأي  اخلا�صة  الثبوتية  الأوراق  حمل  اأو  الحتفاظ  ع��دم   •
ثبوتية  اأوراق  لتهمة حيازة  الزوجة جتنبا  فيهم  ك��ان، مبن  اأي��ا  اآخ��ر 
اجل���وازات  ت�صليم  واأه��م��ي��ة  ب�صرقتها،  والت��ه��ام  �صخ�صيا  تخ�صك  ل 
اأم  م�صتخدميك  اأم  عائلتك  من  �صواء  ملرافقيك  الثبوتية  والأوراق 

غرهم ما عدا الأبناء الق�صر.
اأو ال�صائقني امل�صتقدمني  • يجب التنبيه يف حالة ا�صطحاب اخلدم 

بعقد عمل يف اململكة اإلى اأنهم يخ�صعون لقانون الدول امل�صيفة الذي 
للعمل،  حم��ددة  وب�صاعات  الثبوتية،  اأوراق��ه��م  بحيازة  لهم  ي�صمح  قد 
اإج��ازة، واحلرية يف اخل��روج من عند خمدومهم متى �صاءوا،  وف��رتة 
الدولة  ال��روات��ب يف  مع  يتنا�صب  اأن  يجب  ال��رات��ب  اأن  اإل��ى  بالإ�صافة 
القانونية  امل�صاءلة  اإل��ى  املخالف  تعر�س  ذل��ك  خمالفة  واأن  امل�صيفة 

والدخول يف ق�صايا جنائية ومدنية.
• مراعاة اختاف الثقافات وجتنب بع�س الت�صرفات املاألوفة بالن�صبة 
للثقافة العربية، التي تكون غر ماألوفة يف الثقافات الأخرى، كتقبيل 
الأطفال الأجانب اأو ح�صنهم اأو احلديث معهم دون �صابق معرفة بهم 
اأو اجلوال لت�صوير بع�س الأ�صخا�س دون  اآالة الت�صوير  اأو ا�صتخدام 

موافقتهم.
امل��راه��ق��ة ع��ل��ى �صبكة  اأو م��ن ه��م ب�صن  جت��ن��ب حم��ادث��ة الأط���ف���ال   •

النرتنت.
• جتنب التعامل بق�صوة مع اأبنائك اأو تقبيلهم على ال�صفاه يف الأماكن 
العامة جتنبا لرفع ق�صايا �صدك بتهمة اإ�صاءة املعاملة ورمبا تعري�س 

العائلة لفقدان حق ح�صانة الطفل .
اإلى �صلطات الأمن يعاقب املت�صبب فيه  اإن اأي خاف عائلي ي�صل   •
باحلق العام حتى ولو تنازل الطرف الآخر عن الق�صية، لذا احر�س 

على ح�صر اخلافات العائلية داخل اإطار العائلة.
• من املهم ال�صتعانة مبحام واأخذ امل�صورة القانونية عند الرغبة يف 

اإقامة م�صروع جتاري اأو ا�صتثماري.
• عند �صراء عقار يجب على املواطن التاأكد من اجلهات املخت�صة من 
وجود �صجل ر�صمي �صليم وعدم وجود اأي نزاع عليه اأو موانع تعيق اأو 
متنع ت�صجيل العقار املراد �صراوؤه واطاع حمام جيد على تلك الأوراق 
خطية  اإف��ادة  على  منه  واحل�صول  البيع/ال�صراء  عقد  م�صودة  وعلى 

مبنا�صبتها وميكن ال�صتفادة من مرئيات ال�صفارة وحماميها.

فيها  تتلقى  وإجاباتهم،  المجاالت  مختلف  في  والمختصين  وتساؤالتهم،  القراء  بين  وسيطا  لتكون  »آفاق«  خصصتها  صفحة  »استشارات« 
أسئلة القراء ثم تطرحها على المتخصصين ليردوا عليها من واقع خبراتهم ومعارفهم، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الصحيفة.

إرشادات للراغبين
في السفر إلى الخارج 

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحة
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف

استشارة أمنية استشارة وظيفية

»الخدمة المدنية« تقدم 
معايير تحوير الوظائف 

اأكدت وزارة اخلدمة املدنية، اأن عملية حتوير الوظائف ت�صكل اإحدى 
املهام التي هياأت لها الوزارة كادرا موؤها من املخت�صني، حيث تعني 
تغير م�صمى وظيفة معتمدة مبيزانية اأحد اأجهزة الدولة اإلى م�صمى 
اآخر ا�صتجابة ملتطلبات قواعد الت�صنيف، اأو حاجة التنظيم، اأو كليهما 
معاً، على اأن ل يرتتب على هذا التحوير تغير يف م�صتوى الوظيفة 

»املرتبة« بالرفع اأو تغير يف الهيكل التنظيمي القائم.

التحوير
الأوام���ر  نظامية:  م�صتندات  اإل���ى  ال��وظ��ائ��ف  حت��وي��ر  عملية  ت�صتند 
ال�صامية الكرمية وقرارات جمل�س الوزراء ، ومر�صوم امليزانية العامة 
للدولة، واملادة الأولى من لئحة التعيني يف الوظائف العامة ال�صادرة 
وفق  اإل  وظيفة  اإي��ج��اد  ع��دم  املت�صمنة  املدينة  اخل��دم��ة  جمل�س  م��ن 

قواعد ت�صنيف الوظائف.

الضوابط
توافرها  ينبغي  عامة  �صوابط  بعدة  للوظائف  التحوير  عملية  متر 
لإجازة حتوير الوظيفة اأو الوظائف املطلوب حتوير م�صمياتها، حتى 

واإن كانت متفقة مع ال�صوابط الأخرى ، ياأتي يف مقدمتها:
• اأن تكون ال�صلعة مملوكة للبائع.

• األ يوؤدي التحوير اإلى تغير �صفة الوظيفة من غر م�صتثناة 
اخلدمة  جمل�س  من  املقرة  امل�صميات  من  م�صتثناة  وظيفة  اإل��ى 

املدنية.
اإح��داث الوظيفة عام مايل كامل، مامل يكن  اأن مي�صي على   •
�صغل  مي��ك��ن  ل  ت�صنيفي  اأو  تنظيمي  ل��و���ص��ع  ت�صحيحا  ذل���ك 

الوظيفة من دونه.
• اأن ل يرتتب على التحوير اإيجاد ن�صاط ل تزاوله اجلهة ول 

يعد من اخت�صا�صها.
•  ل يوؤدي التحوير اإلى وظيفة ذات ن�صاط م�صاعد للجهة.

•  األ يرتتب على التحوير اإيجاد مركز اإ�صرايف غر معتمد اأو 
اإلغاء مركز اإ�صرايف قائم.

حاالت التحوير
لبع�س  اإل  يتم  ل  امل�صغولة  ال��وظ��ائ��ف  حت��وي��ر  اأن  ال����وزارة  اأو���ص��ح��ت 

احلالت اأهمها:
اإذا كان �صيرتتب على ت�صحيح م�صمى الوظيفة ما يتفق مع   •

الن�صاط الأ�صا�صي للجهة.
• اأن يتوافر لدى �صاغل الوظيفة املوؤهل واخلربة املطلوبة ل�صغل 

الوظيفة بامل�صمى املقرتح.
• يف حال توافر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية بتغير 

جمال العمل.

اإلجراءات
تتم اإجراءات التحوير وفق التايل:

•  تبداأ من مطالبة اجلهة احلكومية بذلك.
•  ما يتم يف وزارة اخلدمة املدنية وفق اإجراءات معينة.

•  اأن يتم ذلك يف بداية كل عام مايل من خال تعميم للجهات 
احلكومية يو�صح به حتديد فرتات التحوير.

وفق  امل��ايل  العام  اأث��ن��اء  الوظائف  يتطلب من اجلهة حتديد   •
املطلوبة  الأه�����داف  لتحقيق  منا�صبة  ت��راه��ا  ال��ت��ي  الأول���وي���ات 

واملو�صحة عند اإر�صال الطلبات.
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رياضة

عبد العزيز رديف

ك�صف عميد �صوؤون الطاب الدكتور 
تخطط  العمادة  اأن  هبا�س  اآل  مريع 
ل��ب��ن��اء ن����اد ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة 
وتطوير املواهب الريا�صية و�صقلها، 
وذل�����ك ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج امل���م���ي���زة ال��ت��ي 
اجل��ام��ع��ة يف بطولة  ف���رق  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
احتاد اجلامعات ال�صعودية، واأ�صار يف 
حوار مع »اآف��اق« اإلى اأن من واجبات 
وم�������ص���وؤول���ي���ات ال���ع���م���ادة اله���ت���م���ام 
النقاب  كا�صفا  الريا�صية،  بالأن�صطة 
عن جملة من اخلطط امل�صتقبلية يف 

هذا املجال.
  

ما �سبب اهتمامكم
منذ وقت مبكر من هذا العام 

بالألعاب الريا�سية؟
وم�صوؤولياتها؛  العمادة  واجبات  من 
ول  الريا�صية،  بالأن�صطة  الهتمام 
اح��ت��واء  اأه��م��ي��ة  اجلميع  على  يخفى 
ال�صباب عن طريق الريا�صة واإ�صغال 
بالفائدة،  عليهم  يعود  مبا  اأوقاتهم 
الهوايات  يف  اأوقاتهم  ت�صيع  ل  حتى 
غر املرغوبة. وتوؤمن العمادة اإميانا 
تاما بالتخطيط الدقيق والتح�صر 
امل����ج����الت  امل�������ص���ب���ق، خ�������ص���و����ص���ا يف 
ال�صتعداد  تتطلب  التي  الريا�صية، 

املبكر والتهيئة والتخطيط امل�صبق.

حدثنا عن اإجنازات اجلامعة
يف بطولة اجلامعات؟  

اجل�����ام�����ع�����ة ح����ق����ق����ت م���ي���دال���ي���ت���ني 
واأي�صا  اخليل،  رك��وب  يف  برونزيتني 
اخ���رتاق  م��ي��دال��ي��ة ف�صية يف جم���ال 
ال�������ص���اح���ي���ة، ك���ذل���ك ح�����ص��ل��ن��ا ع��ل��ى 
م���راك���ز م��ت��ق��دم��ة يف ك���رة ال��ط��ائ��رة، 
اهلل  بف�صل  وه��ذا  الأر���ص��ي،  والتن�س 
اإ����ص���رار  ب��ف�����ص��ل  ث���م  اأول  ���ص��ب��ح��ان��ه 
ال���ذي���ن عملوا  امل��ج��ت��ه��دي��ن  ط��اب��ن��ا 
وحققوا  ج��ي��د  ب�صكل  اأنف�صهم  ع��ل��ى 
ينبغي  كما  اإليه،  يطمحون  كانوا  ما 
األ ن��ن�����ص��ى ج��ه��ود الإخ������وة ال��زم��اء 
من  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الأن�����ص��ط��ة  اإدارة  يف 
الذين عملوا بكل  واإداري��ني  مدربني 
ما بو�صعهم يف �صبيل تهيئة الطاب 

امل�صاركني وم�صاعدتهم.

ما تعليقك على اأداء فريق
كرة القدم خالل البطولة؟

النتائج الإيجابية هي اأ�صبه باملعادلة، 
ف������اإذا ك����ان ل���دي���ك م�����درب م��ت��م��ر���س 
اإلى  بالإ�صافة  وم��ادي،  نف�صي  ودع��م 
عذرا  جتد  ل  فاإنك  م�صبق،  حت�صر 
عن حتقيق اأكرب النتائج، وخا�صة اأن 
اأبطال  يناف�صون  امل�صاركني  الطاب 
ال��ذي��ن  ال��ك��ربى،  امل��ن��اط��ق  اململكة يف 
ينتمون يف الأ�صا�س اإلى اأندية كبرة 
مثل الهال والحت��اد وغرها، ومع 
�صبابنا  باإمكانيات  نوؤمن  نحن  ذل��ك 
ب�صكل  و���ص��ق��ل��ه��م  ت��دري��ب��ه��م  مت  اإذا 
منتخب  اأن  ذك��ر  ي�صرفني  كما  جيد، 
اجلامعة يف كرة القدم ي�صلك طريقه 

ب�صكل
الآن،  ح��ت��ى  ي���ه���زم  ومل  مم���ت���از 
حيث و�صل املنتخب اإلى دور الأربعة 
ع��ل��ى  دل  اإن  وذل������ك  ال���ب���ط���ول���ة،  يف 
امل��درب  ب�صمة  ي��دل على  فاإمنا  �صيء 

عميد شؤون الطالب في ضيافة »آفاق«
آل هباش: نخطط لبناء ناد للفروسية.. وتأمين صحي للرياضيين قريبا

على  الوا�صحة  الكربي  يا�صر  الكبر 
املنتخب.

جدا  �صعيد  فاإنني  نف�صي  وع��ن 
مبا يقدمه املنتخب، واأنا متفائل مبا 
�صيحققه منتخبنا من نتائج يف هذه 

البطولة.

ولكن بع�ض الالعبني
الذين حققوا الإجنازات

يرون اأن املكافاآت
التي قدمت لهم قليلة؟

تذمر  اأو  �صكوى  اأب���دا  اإيل  ي�صل  مل 
ف��امل��درب��ون  بالعك�س  لع���ب،  اأي  م��ن 
املكافاآت  ر�صاءهم عن  اأبدوا  اأنف�صهم 
اأن��ه��ا  وراأوا  ل��اع��ب��ني  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
اأف�����ص��ل م��ن امل��ك��اف��اآت ال��ت��ي تقدمها 
بع�س اأندية املنطقة، كما اأنها لي�صت 
تقدمها  ال��ت��ي  م���ن  اأق����ل  ول  ب���اأك���ر 
اجل���ام���ع���ات الأخ��������رى، وذل�����ك ب��ن��اءا 
�صابقة بني اجلامعات  اتفاقيات  على 
ال�صعودية على حتديد املكافاآت، وهذا 

الأم��ر هو ال��ذي نعمل به. كما يجب 
اأن اأنبه اإلى اأننا نقدم مكافاآت مغرية 
اأي فريق من  وبالذات عندما يتاأهل 
متقدمة  اأدوار  اإل����ى  اجل��ام��ع��ة  ف���رق 
الأول���ى  الأدوار  ففي  ال��ب��ط��ولت،  يف 
الاعبني  م�صاريف  بجميع  نتكفل 

وعلى اأف�صل نطاق.
للطاب  نقدم مكافاآت  اأننا  كما 
حيث  التدريبية  احل�ص�س  يف  حتى 
اإن الطالب ياأتي حل�صور التدريبات، 
مالية  مكافاآت  على  اأي�صا  ويح�صل 
ع��ل��ى احل�صة  ري����ال  ي���ق���ارب 50  مب���ا 
الواحدة، ولكم اأن تتخيلوا كم ح�صة 
تدريبية يف ال�صهر الواحد، بالإ�صافة 
تعتمد  ن�صبية  مكافاآت  هناك  اأن  اإل��ى 
ك��ل��ي��ا ع��ل��ى م���ا ي��ح��ق��ق��ه ال��ط��ال��ب من 
اإجنازات ت�صل اإلى خم�صة اآلف ريال.

هل هناك خطط م�ستقبلية
لنهو�ض �أكرب بالن�شاط 
الريا�سي يف اجلامعة؟

ه����ن����اك ال���ع���دي���د م����ن اخل��ط��ط 
ناد  اإن�صاء  اأبرزها  للعمادة  امل�صتقبلية 
للفرو�صية بحيث يكون املقر الإداري 
داخ������ل اجل���ام���ع���ة، وم���ق���ر ال���ت���دري���ب 
والتعاقد مع اأحد الأندية الفرو�صية.
ك��م��ا ت��ن�����ص��ب خ��ط��ط اجل��ام��ع��ة 
امل��واه��ب  ا�صتك�صاف  على  امل�صتقبلية 
الأولى،  اجلامعية  املراحل  يف  ال�صابة 
وذل����ك ل���ص��ت��ق��ط��اب��ه��ا و���ص��ق��ل��ه��ا منذ 
وقت مبكر، ون�صتطيع حاليا اأن نقول 
اإن اأغ���ل���ب م���ن مي��ار���ص��ون ال��ري��ا���ص��ة 
ه����م ����ص���ب���اب ون���ا����ص���ئ���ون يف امل���راح���ل 
اجلامعية الأولى، ففي حفل ا�صتقبال 
الأن���دي���ة  اإدارة  ق���ام���ت  امل�����ص��ت��ج��دي��ن 
الريا�صية بت�صميم ك�صوفات ملا يقارب 
ال��ط��اب  ت��ع��ري��ف  اأج���ل  15 لعبة م��ن 
مبا  التحاقهم  وت�صهيل  ب��الأن�����ص��ط��ة 

ينا�صب هواياتهم. 

ماذا عن الأوملبياد الريا�سي
الذي تخطط العمادة لإقامته؟

على  �صي�صاعد  ال��ري��ا���ص��ي  الأومل��ب��ي��اد 
املتعلقة  امل���واه���ب  و���ص��ق��ل  اك��ت�����ص��اف 
ب��الأل��ع��اب غ��ر ال��دارج��ة يف املجتمع، 
ك���م���ا ���ص��ي��ك�����ص��ب ال����ط����اب م����ه����ارات 
ج���دي���دة. و���ص��ي�����ص��ع��ل الأومل���ب���ي���اد روح 
املناف�صة بني الطاب دعما ملنتخبات 

اجلامعة يف خمتلف الألعاب.
 ومن �صمن اخلطط امل�صتقبلية 
املنتخبات  ع��ل��ى  �صتعود  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
اأن اجل��ام��ع��ة  الإي���ج���اب���ي���ة،  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
و�صتتبارى  ع���دة  مع�صكرات  �صتقيم 
ف��رق��ه��ا ودي����ا م��ع اأن���دي���ة ك��ب��رة، كما 
نخطط لإح�صار مدربني عامليني من 
املهارات وك�صب اخلربة،  اأجل تطوير 
ال��ه��دف الأم��ث��ل من  واأخ���را �صيكون 
اإقامة الأوملبياد، ن�صر الوعي والثقافة 

الريا�صية يف جمالتها املختلفة.

ما الت�سهيالت التي تقدمها
اجلامعة لالعبي الفرق؟

التي  الت�صهيات  من  العديد  هناك 
التكفل  واأب��رزه��ا:  اجلامعة،  تقدمها 
ح��ال  يف  ال��ط��اب  ريا�صييها  ب��ع��اج 
حدوث اأي اإ�صابة ل �صمح اهلل، كذلك 
وال�صكن  ال�����ص��ف��ر  اإج������راءات  ت�صهيل 
و�صراء  املنطقة،  خ��ارج  امل�صاركة  عند 
امل���اب�������س ال��ري��ا���ص��ي��ة ال���ت���ي ي��ح��ت��اج 
اإل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب ك���اف���ة، وم����ن اأف��خ��ر 
واأج���ود امل��ارك��ات امل��ت��واف��رة يف ال�صوق 

ال�صعودي.
ب�صرى  ازف  اأن  ي�����ص��ع��دين  ك��م��ا   
لأب����ن����ائ����ي ال�����ط�����اب ال���ري���ا����ص���ي���ني، 
على  بجدية  تعمل  ال��ع��م��ادة  اأن  وه��ي 
لهم حفاظا على  تاأمني طبي  توفر 
يف  العاج  من  ولتمكينهم  �صامتهم 

اأف�صل مراكز الرعاية ال�صحية.

هل هناك اتفاقيات تعاون
مع اأندية املنطقة؟

ه����ن����اك ع������دد م����ن الت����ف����اق����ي����ات م��ع 
الأندية املوجودة يف املنطقة تتمثل يف 
اإمكانية ال�صتفادة من اأجهزة واأدوات 
وم��اع��ب ال���ن���وادي م��ن ق��ب��ل ط��اب 
جيدا  جتاوبا  وجدنا  حيث  اجلامعة، 
من ناديي اأبها وامل�صيف، واأ�صكر اإدارة 
تعاونهما  الناديني على ح�صن  هذين 

وم�صاعدتهما الدائمة للجامعة.

األولمبياد الرياضي 
سيساعد على 
اكتشاف وصقل 
المواهب وسيشعل 
روح المنافسة 
بين الطالب دعما 
لمنتخبات الجامعة 
في مختلف األلعاب

نقدم مكافآت 
للطالب حتى في 
الحصص التدريبية

هناك اتفاقيات
مع أندية المنطقة 
الستفادة الطالب 
من أجهزة وأدوات 
ومالعب النوادي
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آفاق مصورة

ّفي موسم االختبارات.. من جد وجد!

آفاق الجامعة  |  العدد 135  |  13 ربيع األول 1436  |  4 يناير 2015



آفاق مصورة آفاق الجامعة  |  العدد 135  |  13 ربيع األول 1436  |  4 يناير 2015



وكيل الجودة بـ »آداب تنومة« د. محمد عادل:
نعاني من تكاسل الطالب في

اكتساب المهارات بتخصصاتهم

منصور الطيب

نبذة عن م�سريتك
العلمية والعملية؟

الآداب  لي�صان����س  عل���ى  ح�صل���ت 
والرتبي���ة )تخ�ص�س لغ���ة اإجنليزية( 
من كلي���ة الرتبية، جامع���ة الأزهر يف 

عام 1994.
 1995 ع���ام  بالأزه���ر  وعين���ت 
وعمل���ت بتدري����س اللغ���ة الجنليزي���ة 
منذ ذلك الوقت. ثم التحقت بجامعة 
عل���ى  وح�صل���ت   2001 �صم����س  ع���ني 
الدبل���وم الع���ام يف الأدب الإجنلي���زي ،  

ثم الدبلوم اخلا�س يف  2002.
درج���ة  نل���ت   2005 ع���ام  ويف 
اللغ���ة   ق�ص���م  م���ن  املاج�صت���ر 
الإجنليزي���ة بجامعة ع���ني �صم�س، ثم 
درج���ة الدكتوراه يف الأدب الإجنليزي 

من ذات اجلامعة يف 2011.
ويف ع���ام 2012 التحق���ت بجامعة 
هيئ���ة  اأع�ص���اء  �صم���ن  خال���د  املل���ك 
بكلي���ة  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  تدري����س 

العلوم والآداب يف حمافظة تنومة.
الأ�صت���اذ  الكلي���ة  عمي���د  كلفن���ي 
الدكت���ور عبدالعزي���ز اإبراهيم الفقيه 
واجل���ودة  التطوي���ر  وح���دة  برئا�ص���ة 
بالكلي���ة. وقم���ت بن�ص���ر ورق���ة بحثي���ة 
اأكتوب���ر  الدولي���ة  الأدب  جمل���ة  يف 

2014 وهن���اك بح���ث اآخ���ر يف طريق���ه 
للن�صر. قمت بالإ�صراف على عدد من 
اللج���ان يف الكلي���ة مث���ل جلنة اخلطة 
ال�صنوي���ة،  التقاري���ر  ال�صرتاتيجي���ة، 
التدري���ب، اخلطط واملناه���ج، املتابعة 

والتقييم وغرها.
ح�صرت عددا كبرا من الدورات 
يف اجلامع���ة وقم���ت بتنظي���م وتقدمي 
ع���دد كبر من الدورات وور�س العمل 
داخ���ل الكلية. متت ترقيتي اإلى وكيل 
الكلي���ة للتطوي���ر الأكادميي واجلودة 

يف حمرم 1436.

ما املق�سود باجلودة؟
اجل���ودة كلف���ظ ع���ام تعن���ي التجوي���د 
يف  اجل���ودة  ومفه���وم  والتح�ص���ني. 
التعلي���م، ح�ص���ب م���ا ج���اء يف موؤمت���ر 
انعق���د  ال���ذي  للتعلي���م  اليون�صك���و 
بالعا�صم���ة الفرن�صي���ة، باري����س، ع���ام 
ي�صم���ل  الأبع���اد حي���ث  1998، متع���دد 
واأن�صطت���ه  التعلي���م  وظائ���ف  جمي���ع 
الربام���ج   ، الدرا�صي���ة  املناه���ج  مث���ل 
العلمي���ة،  البح���وث  التعليمي���ة، 
الط���اب، املب���اين واملراف���ق والأدوات، 
توف���ر اخلدم���ات للمجتم���ع، حتديد 
معاي���ر مقارنة للج���ودة معرتف بها 

دوليا.
وت����ع����د اجل����������ودة اإح����������دى اأه�����م 

يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

كليات

أكد وكيل الجودة والتطوير بكلية العلوم واآلداب بتنومة الدكتور محمد عادل محمود أن من األهداف التي 
تسعى الوكالة إلى تحقيقها تخريج طالب متميز علميا ومهاريا تتنافس جهات العمل في استقطابه، مشيرا إلى 

أن ما يميز الوكالة وجود أعضاء هيئة تدريس متميزين من جنسيات مختلفة، في تخصصات متنوعة.

نصيحتي للطالب: البد من أن تشعر بالفخر ألنك طالب جامعي
..ثق بنفسك وكن قدوة لآلخرين وتحمل مسؤولية إنهاء 
التكليفات الموكلة إليك مبكرا واجعل من وقت التعلم متعة
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كليات

يجمع املخت�صون يف �صوؤون الرتبية والتعليم على اأهمية الختبارات 
باأنواعه���ا املختلف���ة يف العملي���ة التعليم���ة لكونه���ا ج���زءا م���ن عملية 
التق���ومي  التي ت�صاعد على جناح العملية التعليمية، والوقوف على 
م�صت���وى الطاب والطالبات من امل���ادة املعرفية املقدمة لهم خال 
الف�ص���ل الدرا�ص���ي، ومعرف���ة م�صتوى التح�صي���ل، والدفع بالطاب 
والطالب���ات اإل���ى معرفة م�صتوياتهم لتج���اوز ق�صورهم، وال�صتزادة 

من التح�صيل املعريف.
كم���ا اأن الختبارات جتعل الأ�صاتذة قادرين على اكت�صاف مدى 
النج���اح اأو الإخف���اق يف الأداء التعليم���ي، وتق���دمي املق���ررات بال�صكل 
املطل���وب للمتعلم���ني، وت�صاعده���م على اتخ���اذ قرارات معين���ة بناءا 
عل���ى نتائ���ج الطاب، وتغي���ر ا�صرتاتيجي���ات التدري����س اإذا اقت�صى 
الأم���ر؛ لأن املعل���م احلقيق���ي ه���و ال���ذي ل يلت���زم طريق���ة واحدة يف 
التدري����س بل ينوع، ويغر، ويجدد، ويب���دع طرائق تتفق مع املوقف 

التدري�صي.
اإن اجلامع���ة وه���ي تق���رتب م���ن موع���د الختب���ارات النهائي���ة 
للف�ص���ل الأول م���ن العام اجلامعي 1435/ 1436 لت�صيد بكل اجلهود 
الت���ي قدمه���ا ويقدمه���ا اأع�ص���اء هيئ���ة التدري�س يف كلي���ات اجلامعة 

املختلفة وفروعها خال الف�صل الأول من هذا العام.
منا�صب���ة  اأج���واء  وتهيئ���ة  الختب���ارات،  اأهمي���ة  عل���ى  ونوؤك���د 
لإجرائها حتى حتقق اأهدافها التي ن�صبو اإليها، وندعو طابنا اإلى 
تكثيف اجلهود يف التح�صيل واملثابرة، وحتا�صي اأي اأخطاء ميكن اأن 
ت�صاحب الختبارات، مع �صرورة اللتزام بقواعد وقوانني اجلامعة 
ب���كل م���ا يخ����س العملي���ة التعليمي���ة، ومنه���ا قواع���د الختب���ارات، 

واأنظمتها حتى ي�صر ال�صاأن التعليمي بح�صب ما نطمح اإليه.
ونق���دم �صكرن���ا ل���كل جه���ود يبذله���ا الأ�صات���ذة، واأع�ص���اء جلان 
املراقب���ة، والإداري���ون، موؤكدي���ن عل���ى تكام���ل اجله���ود وت�صافره���ا 
يف حتقي���ق ر�صال���ة اجلامعة. راجي���ا لكل الطلب���ة والطالبات النجاح 

والتوفيق.

* وكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

أهمية االختبارات
في العملية التعليمية

التعليم  ن��وع��ي��ة  لتح�صني  ال��و���ص��ائ��ل 
والرت������ق������اء مب�����ص��ت��وى اأدائ����������ه، ف��ل��م 
ت��ع��د اجل�����ودة ت��رف��ا اأو خ���ي���ارا ت��اأخ��ذ 
ترتكه،  اأو  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ه 
الع�صر  يف  ملحة  ���ص��رورة  اأ�صبح  ب��ل 
احل�����ايل ال�����ذي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه »ع�����ص��ر 

اجلودة«.

ما روؤية ور�سالة واأهداف
وكالة الكلية

للتطوير واجلودة؟
والآداب  العل���وم  كلي���ة  وكال���ة  روؤي���ة 
بتنوم���ة للتطوير الأكادميي واجلودة 
هي متيز الكلية علميا وتقنيا واإداريا. 
رف���ع  نح���و  ال�صع���ي  ه���ي  والر�صال���ة 
والإداري  الأكادمي���ي  الأداء  م�صت���وى 
يف جمي���ع وح���دات الكلي���ة م���ن خال 
احلديث���ة  اجل���ودة  اأنظم���ة  تطبي���ق 
لدعم ر�صالة الكلية وحتقيق اأهدافها 
ال�صرتاتيجي���ة. واأم���ا ع���ن الأه���داف 
الت���ي ت�صع���ى الوكال���ة اإل���ى حتقيقه���ا 
فمنه���ا تخري���ج طال���ب متمي���ز علميا 
يف  العم���ل  جه���ات  تتناف����س  ومهاري���ا 

ا�صتقطابه.

كيف تقيم تطبيق
اجلودة باجلامعة؟

بداي���ة لب���د اأن نثم���ن كل م���ا تقوم به 
وعم���ادة  وكال���ة  يف  ممثل���ة  اجلامع���ة 
الأكادمي���ي  للتطوي���ر  اجلامع���ة 
واجل���ودة من جهود حثيث���ة لارتقاء 
عل���ى  الأداء  م�صت���وى  يف  والتح�ص���ني 
ووحداته���ا  اجلامع���ة  كلي���ات  �صعي���د 

ومراكزها العلمية والإدارية.
وما يوؤكد ذلك ح�صول اجلامعة 
م�صت���وى  عل���ى  الأول  املرك���ز  عل���ى 
جامع���ات اململك���ة يف التمي���ز والتق���دم 
30 مركزا على م�صتوى العامل وتبني 
اجلامع���ة ملعاي���ر منظم���ة »كواليت���ي 
بج���ودة  مث���ا  يتعل���ق  فيم���ا  مات���رز« 
املق���ررات الإلكرتوني���ة، مم���ا ي�صاع���د 

يف  والبت���كار  التمي���ز  حتفي���ز  عل���ى 
التعليم و التعلم.

كما تقدم اجلامعة دورات وور�س 
عم���ل ت�صعى م���ن خاله���ا لي�س فقط 
لن�ص���ر ثقاف���ة اجلودة ولك���ن من اأجل 

تطبيق معاير اجلودة ب�صكل فعال. 

ما ال�سعوبات التي تواجهكم
يف تطبيق اجلودة والتطوير

يف الكلية؟
اأبرز املعوقات تتمثل يف عدم الهتمام 
باجل���ودة لدى بع�س من�صوبي الكلية، 
قل���ة اأع�صاء هيئة التدري�س خا�صة يف 
» تخ�ص����س اللغة الإجنليزية«، �صعف 
احلاف���ز ل���دى ع���دد م���ن الط���اب يف 
الإقب���ال على الدرا�صة، واهتمام ن�صبة 
كب���رة منه���م باحل�صول عل���ى �صهادة 
ذات���ه،  بح���د  كه���دف  البكالوريو����س، 
اأكر م���ن اهتمامهم بالتعلم وتو�صيع 
مبج���ال  امله���ارات  واكت�ص���اب  اخل���ربة 

التخ�ص�س.
ع���دم  اأي�ص���ا:  املعوق���ات  وم���ن 
كفاي���ة الإداري���ن املنوط به���م ت�صيري 
العم���ل، ع���دم وج���ود �صراك���ة اأو تواأمة 
املحلي���ة  التعليمي���ة  املوؤ�ص�ص���ات  م���ع 
والإقليمية لتبادل اخلربات وتطبيق 
بالأف�ص���ل،  املقارن���ة  ا�صرتاتيجي���ة 
واحلاجة لتوفر عدد من التجهيزات 

التعليمية.

هل هناك خطوات حمددة
يتم من خاللها تطبيق

برنامج اجلودة؟
يف  اجل���ودة  برنام���ج  تطبي���ق  ميك���ن 
الكلية من خال التزام وتعهد الكلية 
بتنفي���ذ برنام���ج اجل���ودة وتدعيم���ه، 
مفاهي���م  عل���ى  امل�صوؤول���ني  وتدري���ب 
اجل���ودة، واأ�صالي���ب تطبيق���ه، واإيج���اد 
وحم���ددة  وا�صح���ة  وروؤي���ة  ر�صال���ة 
العام���ة  الأه���داف  تت�صم���ن  للكلي���ة، 
اإل���ى  ت�صع���ى  الت���ي  اجل���ودة  واأه���داف 

حتقيقه���ا، و�صمان ن�صر هذه الر�صالة 
والروؤية بني من�صوبي الكلية. 

كيف ترى تفاعل اأع�ساء
هيئة التدري�ض مع برامج 

وفعاليات اجلودة والتطوير؟
وجود اأع�صاء هيئة تدري�س متميزين 
من جن�صي���ات خمتلفة، يف تخ�ص�صات 
متنوع���ة, يعد م���ن نقاط الق���وة التي 
تتمت���ع به���ا الكلي���ة. ومعظمه���م عل���ى 
لك���ن  ومتطلباته���ا.  باجل���ودة  وع���ي 
ع���ددا قليا منهم يبدو غر مهتم اأو 
غ���ر متحم�س للتفاعل مع ممار�صات 

اجلودة يف الكلية. 

هل من ن�سائح لأع�ساء
هيئة التدري�ض؟

هيئ���ة  اأع�ص���اء  م���ن  لزمائ���ي  اأق���ول 
التدري����س، اأعل���م اأن ل���دى كل منك���م 
م���ن  كب���را  وق���درا  خا�ص���ة  مه���ارات 
اخلربة العلمي���ة والعملية وا�صتعدادا 

جيدا للعطاء.
ل���ذا اأطالبك���م بب���ذل مزي���د م���ن 
اجله���د والتع���اون حت���ى تتح���ول هذه 
امله���ارات الفردي���ة اإل���ى ق���وة جماعية. 
احلر����س  زي���ادة  منك���م  اأطل���ب  كم���ا 
عل���ى ا�صتخدام ط���رق تدري�س جديدة 
بيئ���ة تعليمي���ة  ت�صاع���د عل���ى توف���ر 
الدرا�ص���ة.  عل���ى  الط���اب  ت�صج���ع 

واأطالبكم بتفعيل الإر�صاد الطابي.
الزم���اء  كل  م���ن  اأرج���و  كم���ا 
اجل���ودة  عم���ل  طبيع���ة  يتفهم���وا  اأن 
يف  عليه���ا  القائم���ني  م���ع  ويتعاون���وا 

تنفيذ تطبيقاتها.

كيف ترى م�ستوى الطالب
وماذا قدمت وكالة اجلودة لهم؟

يتمي���ز ع���دد كبر م���ن ط���اب الكلية 
ب�صم���ات مثل ال���ذكاء وق���وة املاحظة 
هيئ���ة  اأع�ص���اء  وتقدي���ر  وال�صراح���ة 

التدري�س.

اإل اأن هناك بع�س ال�صلبيات مثل 
تدين م�صتوى الط���اب يف التح�صيل 
الأكادمي���ي وع���زوف عدد كب���ر منهم 

عن امل�صاركة يف اأن�صطة الكلية.
خل���ق  اجل���ودة يف  دور  ياأت���ي  وهن���ا 
بيئ���ة جامعي���ة جذاب���ة ت�صاع���د الطاب 
عل���ى النخ���راط يف احلي���اة الأكادميي���ة 
م���ن خ���ال بع����س املمار�صات مث���ل عقد 
لقاءات دورية معهم للحديث عن الكلية 

وبراجمها وطرق التدري�س والتقييم.
كما �صع���ت الوحدة مبباركة عميد 
عبدالعزي���ز  الدكت���ور  الأ�صت���اذ  الكلي���ة 
الفقي���ه يف تكوين وح���دة تهتم بتطوير 
ووح���دة  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  مه���ارات 
احلا�ص���ب  مه���ارات  بتطوي���ر  تخت����س 

الآيل لدى الطاب. 

هل من ن�سائح تقدمها للطالب؟
ت�صع���ر  اأن  م���ن  لب���د  للطال���ب  اأق���ول 
ث���ق  لأن���ك طال���ب جامع���ي،  بالفخ���ر 
بنف�ص���ك، كن ق���دوة لاآخرين وحتمل 
امل�صوؤولي���ة عن اإنهاء التكليفات واملهام 
املوكل���ة اإلي���ك يف وقت مبك���ر، ا�صع اإلى 
»ادر����س  حيات���ك  يف  الت���وازن  حتقي���ق 
بج���د والع���ب بج���د«، اجع���ل م���ن وقت 

التعلم متعة.

كلمة اأخرية؟
مبا اأن التعليم ا�صتثمار وفيه تتناف�س 
واإر�ص���اء  ج���ذب  نح���و  املوؤ�ص�ص���ات 
امل�صتفيدي���ن م���ن الط���اب واملجتم���ع 
والدولة، ت�صب���ح اجلودة يف موؤ�ص�صات 
وفر�ص���ة  �ص���رورة  الع���ايل  التعلي���م 

لتقدم الأمة.
التعلي���م،  ج���ودة  تتحق���ق  ولك���ي 
لب���د من بذل املزيد من املال والوقت 
�صيا�ص���ة  ووج���ود  واملثاب���رة،  واجله���د 
وا�صح���ة وحم���ددة، وكف���اءة التنظي���م 
املتابع���ة  نظ���ام  وتفعي���ل  الإداري، 
تدريب���ي  نظ���ام  وتوف���ر  والتق���ومي، 

عايل امل�صتوى اأكادمييا واإداريا.

دعوة
تدعو »آفاق« كافة 
منسوبي ومنسوبات 
الجامعة من أعضاء 

هيئة تدريس 
وموظفين وموظفات 

وطالب وطالبات من 
الراغبين بنشر أخبار 

إداراتهم وكلياتهم 
ونشاطاتهم 

األكاديمية إلى االتصال 
بالصحيفة والتنسيق 

مع فريق تحريرها في 
وقت مبكر قبل الحدث 

المطلوب تغطيته، 
لتتمكن الصحيفة من 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بهذا الخصوص.
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استطالع

ريم العسيري 

مل ت��ق��ف الإع���اق���ة ع��ائ��ق��ا اأم�����ام  ال��ط��اب 
وال��ط��ال��ب��ات ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة 
واأ���ص��روا، ول  باجلامعة بل تغلبوا عليها  
اجل��ام��ع��ي،  تعليمهم  اإك���م���ال  ع��ل��ى  زال�����وا، 
اأخ��رى، تتمثل يف  لكنهم �صدموا بعوائق  
عدم التقدير، ومراعاة ظروفهم اخلا�صة، 
اأحيانا.  بهم  وال�صتهزاء  اإليهم  والإ���ص��اءة 
»اآف��اق« يف ا�صتطاع تتبع  ل�  ذلك ما رووه 

معاناتهم وا�صتنطق اأحوالهم.
وق����ال ال��ط��ال��ب ب��امل�����ص��ت��وى ال�����ص��اب��ع 
اأح��م��د  ���ص��وق��ي  بق�صم ه��ن��د���ص��ة احل��ا���ص��ب، 

اجل��ام��ع��ي ب�����ص��ي��ارت��ه ويف اأغ��ل��ب الأح��ي��ان 
من�صوبي  قبل  من  الت�صرفات  ه��ذه  تكون 

اجلامعة«. 
واأ�صاف »يزعجني كثرا عدم توفر 
ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات  دورات م��ي��اه م��ه��ي��اأة 
املوؤدية  املزالق  �صوء  اإل��ى  اإ�صافة  اخلا�صة، 
اإل���ى امل��ب��اين  اجل��ام��ع��ي��ة، ك��م��ا اأن��زع��ج من 
املرورية  لاأنظمة  البع�س  اح��رتام  ع��دم  
الحتياجات  ذوي  مواقف  على  وتعديهم 

اخلا�صة«.
 وت��اب��ع »ن��ت��م��ن��ى اأن ت��ل��ب��ي اجل��ام��ع��ة 
امل��ب��اين  بتهيئة  ت��ق��وم   واأن  اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا، 
اجل��ام��ع��ي��ة  وت���وف���ر امل�����ص��ت��ل��زم��ات ال��ت��ي 

يف  حما�صراتي  اأغ��ل��ب  لأن  بالتعب  اأ�صعر 
الدور الثاين والثالث، حيث  اأ�صعد الدرج 
اأ���ص��ع��ر  ل��ذل��ك  واأ���ص��ب��ح��ت نتيجة  ي��وم��ي��ا، 
ب�صيق �صديد يف التنف�س لدرجة الإغماء،  
ينب�س  قلبي  اأ�صبح  حيث  قلبي،  يف  واأمل 
ي��ع��رف الأط��ب��اء  ���ص��ري��ع ج����داً، ومل  ب�صكل 

�صبب ذلك«. 
اأع�صاء   مع  »حتدثت  قائلة  واأكملت 
ل��ي��ع��ذرن��ن��ي نتيجة  ب��ال��ك��ل��ي��ة   ال��ت��دري�����س 
ال���ت���اأخ���ر ع���ن امل���ح���ا����ص���رات، ول���ك���ي اأخ���ذ 
بتعب،  ال�صعور  دون  ال��درج  ب�صعود  وقتي 
للحرمان  تعر�صت  اأن��ن��ي  اكت�صفت  ول��ك��ن 
اأن��ا  ال��ت��ي  م��ك��اف��اآت��ي  ذل���ك قطعت  وب�صبب 
اأج���ل  �صراء  ب��اأ���ص��د احل��اج��ة لها الآن م��ن 

امللخ�صات.
كما اأين قبلت يف ق�صم اإدارة الأعمال 
ت�صمح  ظ��رويف مل  ولكن  ج���ازان،  بجامعة 
اإي���ق���اف  ه���ن���اك، ومت  اإل�����ى  ب���ال���ذه���اب  يل 
ح�����ص��اب��ي ه��ن��ا ومل  ت�����ص��رف يل امل��ك��اف��اآت، 
منه  اأع��اين  ال��ذي  التعب  كل  بالرغم من 
اأقطعها  التي  وامل�صافات  ال��درج،  يف �صعود 
اأجد  حل�صور املحا�صرات، ويف الأخ��ر مل 
الهتمام، ومل اأجد اأي م�صاعدة اأو جتاوب، 
حيث اإن امل�صوؤولت بالكلية اأخربنني اأنهن 

ل ي�صتطعن فعل اأي �صيء  لأجلي« . 
واأ������ص�����اف�����ت »ت�����������ص�����ررت  درا����ص���ت���ي  
و�صحتي، حيث اإن قدمّي وظهري  يوؤملاين 
اأن قلبي به م�صكلة  ب�صدة، والآن اكت�صفت 
امل�صت�صفى يرف�س  اأن  النب�س، كما  �صرعة 
اإع��ط��ائ��ي  ورق��ة ع��ذر طبي، تثبت حالتي 
ال�����ص��ح��ي��ة،  لأن ذل���ك  مم��ن��وع  ح�صب ما 

يقولون«. 
 وقالت »اأعاين داخل الكلية من �صوء 
ينادينني  حيث  الطالبات،  بع�س  تعامل 
اإهمال  اأنزعج من  اأين  كما  »ال��ع��رج��اء«،  ب� 
يخربنني  ع��ن��دم��ا   يل  امل�����ص��وؤولت  بع�س 
لأج��ل��ي   ���ص��يء  ف��ع��ل  ي�صتطعن  ل  ب��اأن��ه��ن 
وروؤيتهن  لو�صعي  اإدراك��ه��ن  م��ن   بالرغم 

حلالتي«.
اأن يتم نقلنا  »اأمتنى  واختمت قائلة 
ب���اأق���رب وق���ت اإل���ى م��ق��ر ال��ك��ل��ي��ة اجل��دي��د،  
حالتي  ينا�صب  جت��ه��ي��زا  جم��ه��زا  ك���ان  اإذا 

ال�صحية، كوجود م�صعد وغره.
كما اأمتنى اأن يتم التغا�صي عن بع�س 
املحا�صرات تقديرا لو�صعي ال�صحي، واأن 
يتم فتح اأق�صام جديدة  ميكن يل اأن اأنتقل 
اأحدها، واأح�صل على �صهادة  للدرا�صة  يف 
ت�صعرين بالفخر،  حتى اأثبت لكل من قال   
اأنني  ���ص��يء«،   ت�صتطيع فعل  »ع��رج��اء ول 

اأ�صتطيع النجاح. 

إعاقة عقلية خفيفة
اأ���ص��ول  بق�صم  الأول  بامل�صتوى  ال��ط��ال��ب 
ال��دي��ن ع��ب��د اهلل حم��م��د ب��ك��ري، اأك����د اأن 
ح��ال��ت��ه ت��خ��ل��ف ع��ق��ل��ي ب�����ص��ي��ط، و���ص��ع��ف 
بالنظر، واأنه يعاين من �صعف يف الذاكرة.

وق�������ال »اأع���������اين ن��ت��ي��ج��ة ذل������ك م��ن 
الن�صيان و�صعف الرتكيز، واأطمح لتحقيق 
اأعلى الدرجات واإكمال درا�صتي واحل�صول 
على درجة املاج�صتر، لذلك اأمتنى اأن يتم 
ذوي  ال��ط��اب   نحن  لنا  كتب  تخ�صي�س 
ق��درات��ن��ا  تنا�صب  اخل��ا���ص��ة،  الح��ت��ي��اج��ات 
ب�����ص��ي��ط��ة وم��ن��ا���ص��ب��ة  ت��ك��ون  واأن  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
ب��الخ��ت��ب��ارات  الأ���ص��ئ��ل��ة  ت���ك���ون  واأن  ل���ن���ا، 
من  نتمكن  لكي  لقدراتنا   منا�صبة  اأي�صا 

احل��رك��ي��ة  الإع�����اق�����ة  ذوي  م����ن  ن�����ه�����اري، 
)م�صاب ب�صلل ن�صفي نتيجة حادث �صر( 
الحتياجات   ذوي  الطاب  نحن  تواجهنا 
الإع��اق��ات  اأ���ص��ح��اب  وبالتحديد  اخلا�صة 
داخ��ل  ال�صعوبات  م��ن  العديد  احل��رك��ي��ة  
اجل��ام��ع��ة، ل��ك��ون اأغ��ل��ب م��ب��اين اجلامعة 
ومعاملها  غر مهياأة لنا، حتى اإن املزالق 
عملية  ت�����ص��ه��ل  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  ال���ت���ي 
ال��دخ��ول واخل�����روج  م��ن امل��ب��اين، يف قمة 

النحدار.
ن���ت���ع���ر����س  ل��ل��ك��ث��ر م�����ن  امل����واق����ف 
اأن  يغلق   امل���واق���ف  ت��ل��ك  امل��زع��ج��ة، وم���ن 
اأح����ده����م ال���ط���ري���ق امل��������وؤدي اإل������ى امل��ب��ن��ى 

الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ال����ط����اب  ت�������ص���اع���د 
اخلا�صة على التكيف مع املكان«. 

معاناة 
وت�����ق�����ول ال���ط���ال���ب���ة ب���ق�������ص���م ال����درا�����ص����ات 
الآداب  و  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  الإ����ص���ام���ي���ة  
ب��ال��ن��م��ا���س  خ��ل��ود ع��ل��ي  ال�����ص��ه��ري »ه���ذه 
در�صت  باجلامعة،  يل  الأول���ى  ه��ي  ال�صنة 
اأرغ��ب فيه لظرويف اخلا�صة،  تخ�ص�صا ل 
حيث  اأع��اين من  العرج، اإ�صافة اإلى اآلم  

يف ظهري.
يف ب��داي��ة ال��ت��ح��اق��ي ب��اجل��ام��ع��ة ك��ان 
ب���داأت  ب��ع��د ذل���ك  ال��و���ص��ع طبيعيا، ول��ك��ن 

اأعلى  على  واحل�صول  طموحاتنا  حتقيق 
ال����درج����ات، ك��م��ا اأط���ال���ب ب��ت��وف��ر اأج��ه��زة 
ح��ا���ص��ب اآيل خ��ا���ص��ة ب����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 

اخلا�صة«. 

حاجة للتوعية
بق�صم  الأول  بامل�صتوى  ال��ط��ال��ب  واأو����ص���ح 
)اإعاقة  ملحة  اآل  اهلل  عبد  العربية  اللغة 
ب��ح��اج��ة  ي������زال   امل��ج��ت��م��ع ل  اأن  ب�����ص��ري��ة( 
ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ت��وع��ي��ة ح���ول الأ���ص��خ��ا���س 
املكفوفني، واأ�صار اإلى اأن »الكثر من النا�س 
ل يعرفون ماذا يعني الكفيف ول يعرفون 
الكفيف،  بال�صخ�س  مي�صكون  كيف  حتى 
ك��م��ا اأن���ه���م ي��ت��ع��ج��ب��ون ع��ن��د روؤي������ة  كفيف 
كيف  ويت�صاءلون  ال��ن��ق��ال،  بهاتفه  مي�صك 

ي�صتخدمه«. 
وق���ال »اق��رتح��ت ع��ل��ى امل�����ص��وؤول��ني يف 
يتم  اأن  باجلامعة  والإر�صاد  التوجيه  ق�صم 
للتوعية   ب��رام��ج  واإق��ام��ة  من�صورات  ت��وزي��ع 

بذوي الحتياجات اخلا�صة«. 
من  الدرا�صة  قاعات  تباعد  اأن  وب��ني 
اأب�����رز ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م داخ���ل 
اجلامعة، كما اأ�صار اإلى اأن الطالب الكفيف 
مثل اأي طالب اآخر لديه مهارات وقدرات، 
ومي���ت���از ب��ال��ق��درة ال��ك��ب��رة ع��ل��ى احل��ف��ظ،  
اأن��ه ل يح�صر  الكتب الدرا�صية  اإل��ى  لفتا 
م��ع��ه ل��ل��ق��اع��ة، وي��ك��ت��ف��ي ب��ال���ص��ت��م��اع ل�صرح 
ع�صو التدري�س، ثم يطلب من زمائه اأن 

يزودوه مبا كتبوه.
ويف فرتة الختبارات يكلف اآل ملحة 
اأحد العاملني يف  اأي مكتبة  بت�صجيل املنهج 
اأن  كما  م��ادي،  �صريط مبقابل  كاما على 
اإخ���وان���ه ي��ق��وم��ون اأي�����ص��ا مب�����ص��اع��دت��ه على 

ال�صتذكار. 

مواقف مزعجة
 واأ�صاف »تواجهنا نحن الطاب املكفوفني 
منها  واملوؤملة  املزعجة  املواقف  من  العديد 
موقف واجهني قبل حوايل عامني عندما  
طلبت  حيث  اآخ���ر،  بتخ�ص�س  اأدر�����س  كنت 
اإل��ى الغرفة  اأن ياأخذين  اأح��د الطاب  من 
له  وو�صفت  املكفوفني،  بالطاب  اخلا�صة 
مكان الغرفة لأين مل اأكن اأ�صتطيع الذهاب 
اإليها مبفردي، وذهبت معه، واأخربين اأننا 
مل  اأنها  فاكت�صفت  ودخلت  للغرفة،  و�صلنا 
بنا  بل  كانت مكتبا  الغرفة اخلا�صة  تكن 

لأحد اأع�صاء هيئة التدري�س«.
�صخ�صي  م��وق��ف  ���ص��رد  يف  وا�صرت�صل 
اآخ���ر ف��ق��ال »وم���ن امل��واق��ف امل��زع��ج��ة اأي�صا  
اأن��ن��ي ك��ن��ت اأ���ص��ر اأن����ا وع����دد م��ن ال��ط��اب 
امل��ك��ف��وف��ني، وك���ان اأم��ام��ن��ا ك��را���ص��ي لطاب  
اأنهوا للتو الختبار وتركوها بعدهم وكانوا 
بالقرب منا، ومل يخربونا بوجود كرا�صي 
و�صقطنا  بها  ا�صطدمنا   حيث  طريقنا  يف 

على الأر�س«. 
ت��زع��ج��ن��ي  ال���ت���ي  الأم�������ور  »م����ن  وزاد 
ع��ن��دم��ا اأحت�����دث م���ع  اأح����د اأع�����ص��اء هيئة 
ال��ت��دري�����س، وي��ن�����ص��غ��ل اأث���ن���اء ح��دي��ث��ي معه 

بهاتفه اجلوال، ول يعرين اأي اهتمام« . 

سبع سنوات
اأحمد  العربية  اللغة  بق�صم  الطالب  روى 
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استطالع

درا�صتي  �صاأنهي  وقريبا  واح���دة،  م��ادة  اإل 
التي بداأتها عام 1429.

مت قبويل باجلامعة دون تفريق بيني 
اآخ���ر مب�صر وع��ان��ي��ت يف  اأي ط��ال��ب  وب���ني 
بع�س  تعامل  �صوء  من  باجلامعة  بداياتي 
اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وب��الأخ�����س من 

اإحدى اجلن�صيات العربية.
كما اأين  مل اأكن  اأفهم ال�صرح، لأين 
ت��ع��ودت ع��ل��ى  ن��ظ��ام  ال��ث��ان��وي��ة  حيث كنت 
درا�صية بطريقة برايل، ولكن   اأمتلك كتبا 
مل ت��ك��ن م��ث��ل ت��ل��ك ال��ك��ت��ب م���ت���واف���رة لنا 

باجلامعة«.
اأواج��ه �صعوبة كبرة  »كنت  واأ���ص��اف 
ب��ف��رتة الخ���ت���ب���ارات لأن����ه ل ي��وج��د ل��دي 
م���ذك���رة خ��ا���ص��ة ت���راع���ي ظ����روف اإع��اق��ت��ي 
ومل اأج���د ت��ع��اون��ا م��ن ال��ط��اب ب��ت��زوي��دي 
املادة،   اأ�صتاذ  التي يكتبونها مع  بامللخ�صات 
مم��ا  اأدى اإل��ى ر�صوبي يف ث��اث م��واد من 

اأ�صل �صت مواد.
ويف ال���ف���رتة ال��ث��ان��ي��ة، ت���ك���رر الأم����ر 
تعاون  لعدم  الف�صل،  حذفت  حتى  نف�صه،  
بعد  وع��دت  معي،   التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
ذل����ك ل��ل��درا���ص��ة، وب�������داأت  اأف���ه���م  ال��و���ص��ع 
يف  امل��واد  اأ�صجل  اأ�صبحت  حيث  باجلامعة، 
 1،60 من  معديل  وارت��ف��ع  كا�صيت  اأ�صرطة 
ب��داأ و�صعي  اإل���ى  2،55، وبعدها  اإن���ذار  م��ع 
ي��ت��ح�����ص��ن ب���اجل���ام���ع���ة، ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 

مواجهتي للكثر من امل�صكات«. 

وق������ال »مل ي����ب����داأ اله���ت���م���ام داخ����ل 
امل���ك���ف���وف���ني وذوي  ب���ال���ط���اب  اجل���ام���ع���ة 
منذ  اإل  ع��ام  ب�صكل  اخلا�صة  الحتياجات 
التوجيه  مركز  طريق  ع��ن  �صنة،  ح��وايل 
والإر���������ص��������اد،  وب���ال���ت���ح���دي���د ع����ن ط��ري��ق  
املركز،  مدير  الأح��م��ري،  �صعيد  الدكتور 
ال����ذي ع��م��ل ع��ل��ى حت�����ص��ني و���ص��ع��ن��ا داخ��ل 
نحتاج  التي  الأجهزة  لنا  وق��دم  اجلامعة، 
رحلة  لنا  نظم  كما  �صن�س«،   »بريل  اإليها 

اإلى مكة املكرمة على ح�صاب اجلامعة«. 

رأي مختلف
الطالبة  تقول  خمتلفا،  يبدو  موقف  ويف 
ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��ق�����ص��م  الأول  ب��امل�����ص��ت��وى 
�صهد مفرح ع�صري )اإعاقة ب�صرية( »مل 
داخ��ل  �صعوبات  اأي  الآن  حتى  تواجهني 
الكلية، كما اأن اإعاقتي الب�صرية مل توؤثر 
الجتهاد  على  اأ���ص��ر  حيث  درا���ص��ت��ي،  على 
متعاونات  اأ���ص��ت��اذات��ي  اأن  كما  ب��ال��درا���ص��ة، 
امل��ح��ا���ص��رة  خ���ال  بنف�صي  واأق�����وم  م��ع��ي، 
بكتابة املحا�صرات با�صتخدام اآلة بركينز 
خا�صة  غ��رف��ة  ويل  باملكفوفني،  اخلا�صة 
بالكلية اأجل�س فيها باأوقات الفراغ واأكتب 
ك��ل امل����واد ح��ت��ى ت��اأت��ي ف���رتة الخ��ت��ب��ارات 
داخل  اأتنقل  اأنني  كما  لها،  م�صتعدة  واأن��ا 
الكلية مع مرافقة خا�صة بي، واأحيانا مع 

�صديقاتي«. 
القحطاين  م��ع��اذ  ال��ط��ال��ب  ومت�صك 

ال��دي��ن  اأ����ص���ول  ب��ق�����ص��م  الأول  ب��امل�����ص��ت��وى 
اأن  اأرى  مبوقف و�صط فقال »يف جمتمعنا 
الكثر متعاونون مع املعاقني، على الرغم 
م���ن ال��ن��ظ��رة ال��دون��ي��ة ل��ل��م��ع��اق م���ن قبل 
التي  والرحمة،  ال�صفقة  ونظرة  البع�س، 
تزعجنا كثرا، حيث ي�صعرون  املعاق باأنه 
�صخ�س �صعيف،  كما اأن البع�س  ي�صتهزئ 

باملعاق وي�صيء التعامل معه«.
وا���ص��ت��ع��اد ���ص��ري��ط ال���ذك���ري���ات ف��ق��ال 
»اأتذكر موقفا حدث يل قبل عام تقريبا؛ 
اجتهت  الثانوية،  املرحلة  يف  كنت  فعندما 
ب��ع�����س  يل  وق������ال  ل��ل��م��ق�����ص��ف،  ي�����وم  ذات 
ال��ط��اب م��د ي���دك  للبائع ف��ه��و اأم��ام��ك، 
وعندما مددتها  كان اأمامي جدار، ولكني 

ل األقي ملثل هوؤلء بال«. 
واأ���ص��ار اإل��ى اأن م��ن  اأك��ر ال�صعوبات 
ال���ت���ي ت����واج����ه ال���ط���ال���ب ال��ك��ف��ي��ف داخ����ل 
اجل��ام��ع��ة ب��ع��د ال��ق��اع��ات ع���ن م��رك��ز ذوي 
اإلى  تزاحم  اإ�صافة  الحتياجات اخلا�صة، 
الطاب، مو�صحا اأنه يقوم بالتنقل داخل 
اجلامعة والذهاب اإلى قاعات الدرا�صة مع 
زمائه املكفوفني ممن لديهم بقايا نظر، 
ليتوافق مع   الدرا�صي  حيث و�صع جدوله 
جدول حما�صراتهم ليتمكنوا من الذهاب 

�صويا.

عمادة شؤون الطالب
 م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ع��م��ي��د ����ص���وؤون ال��ط��اب 

الحتياجات  ذوي  اأن  اأرن���اوؤوط  اإ�صماعيل 
و�صكلها  اإعاقتهم  نوع  كان  مهما  اخلا�صة 
وم��ه��م��ا ب��ل��غ��وا م��ن ال��ع��م��ر ي��ح��ت��اج��ون اإل��ى 
لتح�صني  ال�صبل  لهم  توفر  خا�صة  رعاية 
على  والعمل  اأه��داف��ه��م  وحتقيق  حياتهم 
لهم،  مكت�صب  كحق  املجتمع  يف  دجم��ه��م 
م�صرة اإلى  اأن اإ�صباع احتياجاتهم بالقدر 
املعقول �صي�صهم يف تكوين �صخ�صية �صوية 
يف  ي�صهم  كما  النف�صية،  بال�صحة  تتمتع 
تقبلهم  م��ن  وي��زي��د  باملجتمع  اندماجهم 
لهم  ب���اأن  ي�صعرون  ويجعلهم  لظروفهم 
اإح�صا�صهم  م��ن   وي��زي��د  املجتمع  يف  دورا 
الوطنية  م�صاعر  من  ويرفع  بامل�صوؤولية 

لديهم. 

جهود وزارة التعليم العالي
التعليم  وزارة  اأن  اإل���ى  اأرن�����اوؤوط  ولفتت 
ع�����ل�����ى مت�����ك�����ني ذوي  ت����ع����م����ل  ال�������ع�������ايل 
على  احل�صول  من  اخلا�صة  الحتياجات 
من  الإلكرتونية  خدماتها  وعلى  حقهم 
خ����ال ب��واب��ت��ه��ا الإل���ك���رتون���ي���ة، وك��ذل��ك 
من  املبتعثني  الطاب  ب�صوؤون  الهتمام 

ذوي الحتياجات اخلا�صة.
رائد  دور  اأي�صا   »للجامعات  وقالت 
اأن�صئت  ال��ف��ئ��ة ح��ي��ث  ب��ه��ذه  اله��ت��م��ام  يف 
كليات  مبختلف  اخلا�صة  للرتبية  اأق�صام 
ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة، وع��ق��د ع��ام 
الرتبية  باأبحاث  يهتم  موؤمتر  اأول   1435

ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور م��ري��ع ال��ه��ب��ا���س  اأن 
ال��ع��م��ادة ه��ي��اأت وح���دة ل���ذوي الحتياجات 
الظروف  كافة  تهيئة  اإل��ى  ت�صعى  اخلا�صة 
والجتماعي  الأكادميي  التوافق  لتحقيق 
كافة  وتوفر  ال��ط��اب،  ل��ه��وؤلء  والنف�صي 
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  رع��اي��ة  م�صتلزمات 
وحتفيزهم  اخل��ا���ص��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
للم�صاركة امل�صتمرة يف الن�صاطات املختلفة 
داخ����ل وخ�����ارج اجل���ام���ع���ة، وم��ت��اب��ع��ة �صر 
�صبل  وتهيئة  درا�صيا،  والطالبات  الطاب 
اأع�صاء  م��ع  والتوا�صل  ال��درا���ص��ي  التكيف 

هيئة التدري�س لتذليل ال�صعوبات. 
اإح�صائيات  ل��دي��ن��ا  »ي��وج��د  واأ����ص���اف 
ب����اأع����داد ال���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات م���ن ذوي 
الح����ت����ي����اج����ات اخل����ا�����ص����ة، ون���ع���م���ل ع��ل��ى 
حت��دي��ث��ه��ا ب��ا���ص��ت��م��رار م���ن اجل���ه���ات ذات 

العاقة وهم حوايل 30 طالبا وطالبة.
كما يوجد لدى الوحدة ملف لدرا�صة 
حالة كل طالب وطالبة، كما ن�صعى ب�صكل 
دائم لتطوير البيئة الدرا�صية وماءمتها 
ل���ل���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات، ون��ت��ط��ل��ع دائ���م���ا 
لتقدمي اأف�صل اخلدمات  التي توفر �صبل 
الرعاية ال�صليمة، والعمل قائم على تنفيذ 
بع�س الحتياجات الأ�صا�صية لهذه الفئة«. 

رأي علم النفس
اإل���ى ذل���ك  اأو���ص��ح��ت اأ���ص��ت��اذة علم النف�س 
امل�����ص��ارك��ة ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ورة ب�����ص��رى  

وزارة  اأن  كما  تبوك.  جامعة  يف  اخلا�صة 
الرتبية والتعليم تطبق الآن برنامج دمج 
الطاب ذوي الحتياجات اخلا�صة بكافة 
م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ق��ب��ل اجل��ام��ع��ي، 
اململكة  ج��ام��ع��ات  ت��ق��دمي  اإيل  ب��الإ���ص��اف��ة 
اخلدمات لهم  وعلى راأ�صها جامعة امللك 

خالد«. 

احتياجاتهم
»تتعدد  اأرن���اوؤوط  ب�صرى  الدكتورة  قالت 
الحتياجات  ذوي  الأ�صخا�س  احتياجات 
اخلا�صة ومنها: احلاجة لاأمن والتحرر 
احلاجة  اإ�صباع هذه  ونق�س  اخل��وف،  من 
اخلا�صة  الحتياجات  ذي  ال�صخ�س  لدى 
ي����وؤدي ب��ه اإل���ى ال�����ص��ك وال����رتدد واخل��ج��ل 
وال�صعور  والعزلة  والن��ط��واء  والرت��ب��اك 
دائرة  اإيل  ينتقل  وقد  والكتئاب،  بالقلق 

ال�صطراب واملر�س النف�صي«. 
وال��ك��ام  اأي�����ص��ا،  احتياجاتهم  وم��ن 
ل��ل��دك��ت��ورة ب�����ص��رى، احل��اج��ة اإل����ى امل��ك��ان��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال�����ص��ع��ور ب��ال��ع��دال��ة، واأن 
بني  ومركز  اجتماعية،  قيمة  لهم  يكون 
تنمية  يف  ودور  امل��ج��ت��م��ع  يف  الآخ����ري����ن 
لانتماء  احل��اج��ة  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  املجتمع، 
وت��ق��دره��م وحت��ن��و عليهم  لأ���ص��رة حتبهم 

وترعاهم.
اإل��ى  احل��اج��ة  اأي�صا:  »ومنها  وزادت 
النتماء اإلى جماعة الدرا�صة التي ُت�صعر 
ذا الحتياجات اخلا�صة  باحلب والتقبل 
والتعاون واأن باإمكانه اأن ي�صتكمل درا�صته 
معهم، واحلاجة لتكوين اأ�صرة واأن يتزوج 
ويلبي  واأولده  زوج��ت��ه  وي��رع��ى  وي��ن��ج��ب 
احتياجاتهم ومتطلباتهم مثل اأي �صخ�س 
اآخ����ر، وك��ذل��ك احل��اج��ة ل��ل��ح��م��اي��ة  التي 
الآخرين  وم��ن  نف�صه  من  بحمايته  تبداأ 
اأ���ص��رت��ه  اأف����راد  يف املجتمع وح��م��اي��ت��ه م��ن 
وحمايته من التعر�س لاإيذاء اجل�صدي 
اأو النف�صي من الآخرين ، وحمايته داخل 
لاإ�صابات  التعر�س  من  الدرا�صة  قاعات 
ب��ت��وف��ر ���ص��ب��ل الأم�����ن وال�����ص��ام��ة«، كما 
الحتياجات  توفر  ���ص��رورة  على  �صددت 

ال�صحية والتوجيهية  لهم.
وت����وق����ف����ت م���ل���ي���ا ع����ن����د احل����اج����ات 
الإر�صادية النف�صية التي تتعلق  بالإر�صاد 
اأم غر  ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر  ����ص���واء  ال��ن��ف�����ص��ي 
الإر���ص��ادي��ة  ال��ربام��ج  وتخطيط  مبا�صر 
اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  ت�صاعد  التي 
ك��اف��ة جم��الت  النف�صي يف  ال��ت��واف��ق  على 
احل�����ي�����اة ال�������ص���خ�������ص���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة 

والدرا�صية واملهنية.
وتابعت »تقت�صي احلاجات التعليمية 
باقي  مثل  درا�صته  ي�صتكمل  اأن  الرتبوية 
اأفراد املجتمع وتراعى �صفاته وخ�صائ�صه 
امل���ب���اين حتى  ت�����ص��م��ي��م  واح���ت���ي���اج���ات���ه يف 
ي��ت��واف��ر ل��ه الأم����ن وال�����ص��ام��ة، ك��م��ا جتب 
م��راع��ات��ه يف و���ص��ف ال��ربن��ام��ج الأك��ادمي��ي 
وال��واج��ب��ات  والتكاليف  امل��ق��ررات  وو���ص��ف 
جتعله  ال��ت��ي  وخ�صائ�صه  ل��ظ��روف��ه  ن��ظ��را 

يختلف عن الطالب العادي«.

خلود:
تدهورت صحتي 

وتوقفت مكافأتي
وتعرضت للحرمان.. 

وال تقدير

شهد:
تمكين الطالبة 

الكفيفة من 
الدراسة والعمل 

بمختلف المجاالت 
مطلب

عمادة
شؤون الطالب: 

نهتم بذوي 
االحتياجات الخاصة 

ونتابع حاالتهم 
باستمرار
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التعليم العالي

ال��ع��ايل  التعليم  ن��ائ��ب وزي���ر  ن��ب��ه م��ع��ايل 
الدكتور اأحمد بن حممد ال�صيف اإلى »ما 
ميزانية  يف  وال��ت��دري��ب  للتعليم  خ�ص�س 
هذا العام 1437/1436ه� الذي بلغ اأرقاما 
ف��اق��ت ال��ت��وق��ع��ات م���ن م��ي��زان��ي��ة ال��دول��ة 
يف ظ��ل ال���ظ���روف الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة، 

وكذلك حيازة التعليم العايل ن�صبة كبرة 
من امليزانية املخ�ص�صة لهذا القطاع، مما 
ال�صخي  وال��دع��م  الكبر  الهتمام  ي��وؤك��د 
للتعليم  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توليه  ال���ذي 
جمال  يف  رئي�صا  حمركا  بو�صفه  ال��ع��ايل 

التنمية الب�صرية الوطنية«.
واأك����د ال�����ص��ي��ف اأن����ه »رغ����م ال��ظ��روف 
والتقلبات القت�صادية التي حدثت خال 
الأ�صهر املا�صية وانخفا�س �صعر البرتول 
وف�صله  اهلل  وبحمد  ف��اإن��ه   %40 ب��ح��وايل 
ث���م ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة الق��ت�����ص��ادي��ة احل��ك��ي��م��ة 
والتخطيط ال�صرتاتيجي حلكومة خادم 
احل���رم���ني مت م��ع��اجل��ة ه����ذه امل�����ص��ك��ات 
تليق  م�صرفة  ب�صورة  امليزانية  وخرجت 
ب��امل��م��ل��ك��ة وو���ص��ع��ه��ا الق��ت�����ص��ادي ال��ق��وي 
طويلة  ���ص��ن��وات  منذ  اململكة  اتبعت  وق��د 
ي�صتفاد  بحيث  وا���ص��ح��ة،  مالية  �صيا�صة 
م����ن ال���ف���وائ�������س امل���ال���ي���ة امل��ت��ح��ق��ق��ة م��ن 
بناء  يف  للدولة  العامة  الإي���رادات  ارتفاع 
اح��ت��ي��اط��ي��ات م��ال��ي��ة، وت��خ��ف��ي�����س ال��دي��ن 

العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  اأ���ص��اد 
ال�����دك�����ت�����ور خ�����ال�����د ب�����ن ع����ب����د اهلل 
والرعاية  ال�صخي  ال�صبتي بالدعم 
ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا قطاع 
التعليم العايل من لدن  مقام خادم 
امللك عبداهلل  ال�صريفني  احلرمني 
-حفظه  �صعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

اهلل-، وحكومته الر�صيدة.
ت�صريح  يف  ال�����ص��ب��ت��ي  واأو����ص���ح 
امليزانية  �صدور  مبنا�صبة  �صحفي 
ال����ع����ام����ة ل����ل����دول����ة ل����ل����ع����ام امل�����ايل 
1437/1436ه� اأن العتمادات املالية 
اخل��ر  م��ي��زان��ي��ة  خ�ص�صتها  ال��ت��ي 
العايل جت��اوزت 80  التعليم  لقطاع 
تقدير  تعك�س  وه���ي  ري����ال،  م��ل��ي��ار 
امل��ح��وري  ل��ل��دور  ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
العايل  التعليم  لقطاع  وال��رئ��ي�����س 
املن�صود،  املعريف  املجتمع  تكوين  يف 
ويف بناء الإن�صان وتاأهيله لاإ�صهام 
التي  ال�صاملة  النه�صة  يف  بفعالية 

ت�صهدها بادنا يف كافة املجالت.
وق������ال » امل����وؤ�����ص����رات ال��ف��ع��ل��ي��ة 

ل���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ت���وؤك���د 
ال��ن��م��و امل�����ص��ط��رد يف ه���ذا ال��ق��ط��اع، 
اأب��رزت نقلة نوعية وكمية يف  حيث 
ع���دد اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة خ��ال 
ال�����ص��ن��وات ال��ع�����ص��ر امل��ا���ص��ي��ة، وذل��ك 
بن�صبة ارتفاع قدره 86%، بواقع 28 
اململكة،  جامعة يف خمتلف مناطق 
يف ال��وق��ت ال����ذي جت����اوز ف��ي��ه ع��دد 
ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن حت��ت�����ص��ن��ه��م تلك 
األف  وخم�صمائة  مليونا  اجلامعات 
اأن منو  اإل��ى  طالب وطالبة«، لفتا 
العايل  التعليم  قطاع  على  الإنفاق 
الأخ���رة  اخلم�س  ال�صنوات  خ��ال 

بلغ %156.
وحول برنامج خادم احلرمني 
ال�������ص���ري���ف���ني امل����ل����ك ع�����ب�����داهلل ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��اب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي، 
اأكد ال�صبتي اأن الأرقام خر موؤ�صر 
ع��ل��ى ح��ج��م ال����ص���ت���ف���ادة م���ن ه��ذا 
الربنامج، حيث جتاوز عدد الطلبة 
ربع مليون  قرابة  امل�صتفيدين منه 
مرافقيهم،  ع���دا  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب 
ي���در����ص���ون يف اأف�������ص���ل اجل���ام���ع���ات 

العاملية.
واأ�������ص������ار ال����دك����ت����ور ال�����ص��ب��ت��ي 
ال��ع��ايل  التعليم  م��ي��زان��ي��ة  اأن  اإل����ى 
ا�صتملت على جملة من امل�صروعات 
اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة واحل��ي��وي��ة 
اجل�����دي�����دة ال���ت���ي م����ن ����ص���اأن���ه���ا اأن 
امل��دن  م�صاريع  ا�صتكمال  يف  ت�صهم 
يجري  ال��ت��ي  العماقة  اجلامعية 
تنفيذها يف عدد من مناطق اململكة 
باإذن  وحمافظاتها، وهو ما �صيقود 
اإل�����ى ت���وف���ر ب��ي��ئ��ة اأك���ادمي���ي���ة  اهلل 
تلبية  يف  الإ���ص��ه��ام  واإل���ى  متكاملة، 
ح���اج���ات جم��ت��م��ع��ات��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والقت�صادية وال�صحية والثقافية.

موؤ�ص�صات  الوزير  معايل  ودع��ا 

في تصريح صحفي عقب صدورها..

د. السبتي: الميزانية تعكس تقدير القيادة
لدور التعليم العالي في بناء اإلنسان

د. السيف: الميزانية تتفوق على التحديات العالمية
دف��اع  ال��ع��ام, مم��ا يعطي عمقا وخ��ط��وط 
ي�صتفاد منها وقت احلاجة، وقد مت تنفيذ 
هذه ال�صيا�صة بنجاح كبر يف اأزمات �صابقة 
وكان ال�صرر القت�صادي اأقل بحمد اهلل«.

م�صتمرة،  ال�صيا�صة  »ه���ذه  واأ���ص��اف 
من  اهلل  مب�صيئة  احلكومة  �صيمكن  مم��ا 
تنموية  م�����ص��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���ص��ت��م��رار 
�صخمة والإنفاق على الربامج التنموية، 
خ��ا���ص��ة يف ق��ط��اع��ات ال�����ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
التنمية  ودع���م  الج��ت��م��اع��ي��ة  واخل���دم���ات 

ال�صاملة واملتوازنة«.
ب��خ��ر كثر  ب�����ص��رت  امل��ي��زان��ي��ة  وزاد« 
والنماء  اخل��ر  م�صاريع  دع��م  وبا�صتمرار 
ل���ه���ذا ال����وط����ن واأب����ن����ائ����ه، ���ص��ام��ل��ة ك��اف��ة 
ال��دول��ة وجم���الت احل��ي��اة، مما  قطاعات 
ي��وؤك��د ق���وة و���ص��اب��ة وم��ت��ان��ة الق��ت�����ص��اد 
امل��ي��م��ون خل��ادم  ال�����ص��ع��ودي يف ه��ذا العهد 
عهده  ويل  و���ص��م��و  ال�صريفني  احل��رم��ني 
حفظهم  العهد  ويل  ويل  و�صمو  الأم���ني 

اهلل جميعا«.

واأ�صار ال�صيف اإلى اأن املامح العامة 
ا�صتمرار  على  وت���دل  تعك�س  للميزانية 
ح��ك��وم��ة خ����ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني يف 
الإن���ف���اق ع��ل��ى ك���ل م���ا ي��ح��ق��ق ال��رف��اه��ي��ة 
املعي�صية،  ح��ي��ات��ه  وحت�����ص��ني  ل��ل��م��واط��ن، 
اأع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق  وال�����ص��ح��ي��ة،  والتعليمية 

معدلت النمو يف كافة القطاعات.
امليزانية مبا ت�صمنته  ه��ذه   « وق��ال 
تهدف  طموحة  تنموية  م�صروعات  م��ن 
واملتوازنة  ال�صاملة  التنمية  حتقيق  اإل��ى 
وحمافظاتها  اململكة  مناطق  جميع  يف 
وت��ع��ك�����س ا����ص���ت���م���رار ال����دول����ة يف ت��ن��ف��ي��ذ 
امل�����ص��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة وخ��ط��ط الإ����ص���اح 
القت�صادي لتعزيز مكانة اململكة عامليا«.

وا���ص��ت�����ص��ه��د ال�����ص��ي��ف مب���ا اأح��دث��ت��ه 
اجل���ام���ع���ات م����ن ت����اأث����ر م��ل��م��و���س ع��ل��ى 
والقت�صادية  التعليمية  امل�صتويات  كافة 
اأن ج��ه��وده��ا مل  والج��ت��م��اع��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا 
تق�صر يف جمايل التعليم والبحوث على 
اأهميتها، واإمنا �صمل ذلك تقدمي خدمات 
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قيمة للمجتمع، مما جت�صد يف اخلدمات 
اجلامعية  امل�صت�صفيات  ع��رب  ال�����ص��ح��ي��ة 
ع�صرين  باكتمالها  تتجاوز  ���ص��وف  ال��ت��ي 
م�صت�صفى منت�صراً يف العديد من مناطق 

وحمافظات اململكة.
وبني ال�صيف اأن التعليم العايل حقق 
احلكيمة  القيادة  بدعم  ث��م  اهلل  بتوفيق 
اجلامعات  عدد  بلغ  حيث  كبرة،  قفزات 
مما  »36«  جامعة،  احلكومية والأهلية 
وبناتنا  لأبنائنا  وا�صعة  اأتاح فر�س قبول 

يف التعليم العايل.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���ط���وي���ر امل�������وارد 
الب�صرية اأ�صار اإلى اأن الربنامج التنموي 
احل���������ص����اري ب���رن���ام���ج خ������ادم احل���رم���ني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني 
ل��اب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي ه���و اأب�����رز م��ام��ح 
م�������ص���اري���ع ت���ط���وي���ر امل����������وارد ال��ب�����ص��ري��ة 
نحو  بالربنامج  يلتحق  حيث  الوطنية 
اأع����رق  وم��ب��ت��ع��ث��ة يف  م��ب��ت��ع��ث  األ�����ف   150
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة يف اأم��ري��ك��ا واأوروب�����ا 

واآ�صيا، »يكت�صبون لغات وعلوما وثقافات 
م���ت���ع���ددة، وم����ع ع�����ودة ع�������ص���رات الآلف 
موعودة  اململكة  اإن  القول  ميكن  منهم، 
ب��ج��ي��ل ج���دي���د م���ن خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل يواكب طموحات القيادة الر�صيدة 
ويفتح اآفاقاً وا�صعة لتطور الوطن ومنوه 

وازدهاره«.
ن��ائ��ب وزي���ر التعليم  ورف���ع م��ع��ايل 
العايل الدكتور اأحمد بن حممد ال�صيف 
���ص��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 
ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز 
اآل �صعود وويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
ال���دف���اع ���ص��اح��ب ال�صمو  ال������وزراء وزي����ر 
اآل  العزيز  الأم��ر �صلمان بن عبد  امللكي 
الثاين  النائب  العهد  ويل  وويل  �صعود، 
ال�صمو  �صاحب  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س 
امللكي الأم���ر م��ق��رن ب��ن عبد ال��ع��زي��ز - 
للوطن  ي��ول��ون��ه  م��ا  ع��ل��ى  اهلل-  حفظهم 
واملواطن من اهتمام ودعم غر حمدود 

يف كافة املجالت.

هذه  ا�صتثمار  اإل��ى  ال��ع��ايل  التعليم 
املخل�س  اجل����اد  ب��ال��ع��م��ل  امل��ي��زان��ي��ة 
ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  لتحقيق 
وم��واك��ب��ة ال��ن��م��و امل��ع��ريف وال��ت��ط��ور 

التقني احلديث مبا ينعك�س اإيجابا 
على تطوير خمرجات هذا القطاع 
ال��ت��ن��م��وي احل���ي���وي رف��ع��ة للوطن 

وخدمة للمواطنني.

ويف ختام ت�صريحه رفع معاليه 
ملقام  والعرفان  ال�صكر  اآي��ات  اأ�صمى 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني امللك 
ول�صمو  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ع���ب���داهلل 

ويل عهده الأمني ول�صمو ويل ويل 
العهد، حفظهم اهلل، على الهتمام 
ال��دائ��م وال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة للعلم 

و�صروحه وطابه.
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الطائف
ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة 
ال����ط����ائ����ف، م��ل��ت��ق��ى حت�����ص��ري��ا 
ل���ل���م���وؤمت���ر ال���ع���ل���م���ي ال�������ص���اد����س 
حتت  اململكة،  وطالبات  لطاب 
رع���اي���ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د الإل������ه ب��ان��اج��ه، 
عدنان  ال��دك��ت��ور  الكلية  وعميد 
ال�������ص���ل���ي���م���اين، وب���ح�������ص���ور ع���دد 
لتقييم  املدعوين  الأ�صاتذة  من 

اأبحاث الطلبة املقدمة.

شقراء
وقع معايل مدير جامعة �صقراء 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب����ن ���ص��ع��د ب��ن 
م�صرتك  تعاون  اتفاقية  �صعيد، 
م����ع امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��م��دي��ري��ة 
اللواء  املخدرات  ملكافحة  العامة 
اأح���م���د ب���ن ���ص��ع��دي ال���زه���راين، 
وذل����ك مب��ق��ر ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
وت��ه��دف  ب��ال��ري��ا���س.  للمكافحة 
الت��ف��اق��ي��ة اإل�����ى ن�����ص��ر ال��ت��وع��ي��ة 
ب��اأخ��ط��ار  وال��ت��ع��ري��ف  املجتمعية 

الإدمان.

الجوف
اأكد معايل مدير جامعة اجلوف 
ال����دك����ت����ور اإ����ص���م���اع���ي���ل حم��م��د 
ال��ب�����ص��ري، ع����زم اجل��ام��ع��ة على 
ت��اأ���ص��ي�����س ك��ر���ص��ي الأم����ر متعب 
الوطنية  ل��ل��وح��دة  اهلل  ع��ب��د  ب��ن 
ال������ذي ���ص��ي��خ�����ص�����س ل���درا����ص���ات 
ق�������ص���اي���ا ال�����وح�����دة وال���ت���اح���م 
ال��وط��ن��ي، وت��ع��زي��ز ه���ذا امل��ف��ه��وم 
لدى املواطن، ومعاجلة املظاهر 
ال�صلبية التي بداأ ي�صكلها الواقع 

امل�صطرب يف املنطقة العربية.

الباحة
ناق�صت عمادة ال�صنة التح�صرية 
ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة، ال���ص��ت��ع��دادات 
وال������ت������ح�������������ص������رات الأخ��������������رة 
للف�صل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��اخ��ت��ب��ارات 
والإج��������راءات  الأول،  ال���درا����ص���ي 
الخ����ت����ب����ارات.  لإدارة  امل���ت���خ���ذة 
التح�صرية  ال�صنة  عميد  واأك���د 
د. ف��ار���س ال��غ��ام��دي يف ك��ل��م��ة له 
خ������ال الج����ت����م����اع ال�������ذي ُع��ق��د 
م���وؤخ���را ب��ح�����ص��ور وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 
ال���وه���اب  ع���ب���د  د.  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات 
اأن������دي������ج������اين، ووك����ي����ل����ة ال�����ص��ن��ة 
ل���ل���ط���ال���ب���ات د.  ال���ت���ح�������ص���ري���ة 
العمادة  حر�س  الثقفي،  مهدية 
ع��ل��ى ال����ص���ت���ع���داد ال���ت���ام وات���خ���اذ 
الإج���������راءات ال���ازم���ة ال���ت���ي من 
�����ص����اأن����ه����ا احل������ف������اظ ع����ل����ى ���ص��ر 
الخ���ت���ب���ارات ب��ال�����ص��ك��ل ال�����ص��ل��ي��م، 

وتذليل جميع ال�صعاب.

الملك فهد
الظهران  وادي  �صركة  عر�صت 
امللك  جلامعة  التابعة  للتقنية 
ف��ه��د ل��ل��ب��رتول وامل����ع����ادن، ع���ددا 
م��ن ف��ر���س ال��ت��دري��ب ال��ت��ع��اوين 
للطاب، وذلك يف معر�س اليوم 
اجلامعة  نظمته  ال���ذي  امل��ف��ت��وح 
م�����وؤخ�����راً، وت�����ص��م��ن ال���ربن���ام���ج 
اأ�صبوعا  تدريب الطاب ملدة 28 
يف تخ�ص�صات الت�صويق وت�صجيل 
ب����������راءات الخ������������رتاع، وت��ه��ي��ئ��ة 
امللك فهد  املتدربني من جامعة 
اإل��ى جم��الت العمل يف  للدخول 

�صوق  القت�صاد املعريف.

حائل
ال�صريفني  وافق خادم احلرمني 
ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  رئ��ي�����س 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ق������راري حم�����ص��ر جمل�س  ع��ل��ى 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل ال��ق��ا���ص��ي��ني 
ب���ت���ك���ل���ي���ف ال����دك����ت����ور ع���ب���د اهلل 
ب����ن حم���م���د ال����دو�����ص����ري وك��ي��ا 
ل���ل���درا����ص���ات وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ب���ج���ام���ع���ة ح�����ائ�����ل، وال����دك����ت����ور 
اإب����راه����ي����م ب����ن حم���م���د الأم�����ني 
ال�����ص��ن��ق��ي��ط��ي وك����ي����ا جل��ام��ع��ة 
ح����ائ����ل.وث����م����ن م����ع����ايل م���دي���ر 
الدكتور خليل  الأ�صتاذ  اجلامعة 
الرباهيم حر�س خادم احلرمني 
امل�صتمرة  ومتابعته  ال�صريفني 

لبيئة التعليم العايل.

تبوك
موعد  عن  تبوك  جامعة  اأعلنت 
لالتحاق  ال��ت��ق��دمي  ب��واب��ة  فتح 
)العتيادي(  املاج�صتر  بربامج 
1437ه���   /  1436 اجلامعي  للعام 
ال�����ص��ب��ت 11 / 4 /  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
1436ه��������. واأو����ص���ح���ت اجل��ام��ع��ة 
ت�صمل  امل��اج�����ص��ت��ر  ب���رام���ج  اأن 
احل��دي��ث  يف  الآداب  م��اج�����ص��ت��ر 
ماج�صتر  وب��رن��ام��ج  وع��ل��وم��ه، 
ال���ع���رب���ي���ة  ال����ل����غ����ة  يف  الآداب 
ماج�صتر  وب���رن���ام���ج  واآداب�����ه�����ا، 
ال���رتب���ي���ة يف اأ�����ص����ول ال���رتب���ي���ة، 
يف  الرتبية  ماج�صتر  وبرنامج 
ال��رتب��وي،  الإدارة  والتخطيط 
وب���رن���ام���ج م��اج�����ص��ت��ر ال��رتب��ي��ة 
يف امل���ن���اه���ج وط�����رق ال��ت��دري�����س، 
يف  الرتبية  ماج�صتر  وبرنامج 
ال��ق��ي��ا���س وال���ت���ق���ومي، وب��رن��ام��ج 
ال��ن��ف�����س  ع���ل���م  امل���اج�������ص���ت���ر يف 
ماج�صتر  وب��رن��ام��ج  ال��ع��ي��ادي، 

العلوم يف الريا�صيات .

الدمام
وقع معايل مدير جامعة الدمام 
ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل ال���رب���ي�������س، 
ورئ���ي�������س اأرام������ك������و ال�������ص���ع���ودي���ة 
مذكرة  ال��ف��ال��ح،  خ��ال��د  املهند�س 
ت���ف���اه���م ل���ل���ت���ع���اون يف ع�����دد م��ن 
امل�����ج�����الت ت�������ص���م���ل: ال��ت��ع��ل��ي��م، 
والبحوث والدرا�صات الأكادميية 
املهني،  والتطوير  والتطبيقية، 
وري��������ادة الأع�����م�����ال، والب���ت���ك���ار، 

وامل�صاركة املجتمعية.

نجران
اأط����ل����ق اأم������ر م��ن��ط��ق��ة جن����ران 
الأم����ر ج��ل��وي ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب�����ن م�������ص���اع���د، ع����ل����ى  م���ن�������ص���اأة 
امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة ب���ن���ج���ران، 
مبا  م�صيدا  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ف��خ��رة 
كبر  اهتمام  من  القيادة  توليه 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل م����ن خ���ال 
افتتاح العديد من اجلامعات يف 

جميع مناطق اململكة.
ج��اء ذل��ك خ��ال ا�صتقباله 
مدير  معايل  ب��الإم��ارة،  مبكتبه 
حممد  الدكتور  جن��ران  جامعة 
ب���ن اإب���راه���ي���م احل�����ص��ن ووك����اء 
اجل���ام���ع���ة وع����م����داء ال���ع���م���ادات 

امل�صاندة وعمداء الكليات.

الملك عبدالعزيز
ال���ت���م���ي���ز  م�����رك�����ز  ان���ط���ل���ق���ت يف 
املناخي بجامعة  التغر  لأبحاث 
امل�����ل�����ك ع����ب����د ال����ع����زي����ز ب����ج����دة، 
ور���ص��ة ال��ع��م��ل الأول����ى يف جم��ال 
الف�صلية،  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��وق��ع��ات 
وذل�������ك مب����رك����ز امل����ل����ك ف��ي�����ص��ل 
للموؤمترات باجلامعة، مب�صاركة 
متخ�ص�صني يف جمال التوقعات 
املناخية الف�صلية من م�صتفيدي 
الأر�����ص����اد م���ن امل��م��ل��ك��ة وم��راف��ق 
الأر�������ص������اد ال���وط���ن���ي���ة ب��ال��وط��ن 

العربي.
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بقلم: »آلفين باول«
جامعة هارفارد

املخ  جراحة  اأخ�صائية  ت�صرع  اأن  قبل 
جامعة  يف  الطب  كلية  يف  والأع�صاب 
ت��اي«،  يف  هارفارد، الطبيبة »يامناي 

اأو لغره من  دماغك  لعاجك  فتح 
الأ�صباب  تريد اأن تعرف اأكر مراكز 
اأه��م��ي��ة ل��ل��غ��ات لأن��ه��ا تعمل على  امل���خ 
خريطة  لعمل  جديدة  تقنية  تطوير 
ل��ل��م��خ حت����دد ك��ي��ف��ي��ة ف��ه��م وت��ف�����ص��ر 

اللغات يف مخ الب�صر.

ما أجمل رسالة الحياة والعلم

حول العالم

فب�صفتها مدر�صة جراحة الأع�صاب 
وباحثة م�صاعدة يف برنامج »بريغهام« يف 
»تاي«  »ه��ارف��ارد« تريد  الن�صاء يف  م�صفى 
مل�صاعدة  اأنها بحاجة  اإل  اأك��ر،  اأن تعرف 
الآخ���ري���ن، ل ري���ب، مل��ع��رف��ة اأم����ور كثرة 
للعمل  امل��ت��ع��ددة  الطلبات  منها  خمتلفة 
و�صيخوخة  والأب����وة  والأم���وم���ة  البحثي 

الوالدين وغرها.

منحة للنابغين
ووجدت »تاي« �صالتها يف منحة مقدمة 
التدري�س  هيئة  لأع�����ص��اء  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
الزمالة  على  للح�صول  النابغني  اجل��دد 
التي تقدر قيمتها املالية  ما بني  30٫000 
وال���ت���ي  اأم����رك����ي  دولر    50٫000 اإل������ى 
لها  منا�صبة  بيئة  توفر  يف  �صت�صاعدها 
ل��ك��ون��ه��ا ب��اح��ث��ة ي��ت��ط��ل��ب ع��م��ل��ه��ا ق�����ص��اء 
���ص��اع��ات ط��وي��ل��ة يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ويف 

رعاية اأولدها.
املنحة  ب��ه��ذه  �صعادتها  ع��ن  وع���ربت 
ق��ائ��ل��ة »ه�����ذه امل��ن��ح��ة م��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة يف 
عملي، لقد جاءت يف وقت حموري للغاية 

بالن�صبة اإيل«
املنحة يف  ا�صتغال  »ت���اي«  وق���ررت   
يف  مل�صاعدتها  لها  ب��اح��ث  م�صاعد  تعيني 
احل�صول على بيانات اأولية وعلى حتليل 
الت�صوير  با�صتخدام  توؤديه  ال��ذي  العمل 

.fMRI بالرنني املغنطي�صي الوظيفي
 وت����ه����دف »ت�������اي« حت���دي���د م���راك���ز 
يجب  التي  املناطق  ملعرفة  امل��خ  يف  اللغة 
اإج���راء  قبل  الأع�����ص��اب  ج���راح  األ مي�صها 

العملية.
وغالبا ما يتم اإجراء هذا الت�صوير 

اأثناء  للمر�صى  مهام  اإع��ط��اء  طريق  عن 
عملية الت�صوير ملراقبة مراكز املخ التي 
تن�صط اأثناء هذه املهام ولكن اأحيانا جتد 
اأو  اأداء هذه املهام  مر�صى ل ي�صتطيعون 
يجدون �صعوبة يف اأدائها لإ�صابتهم، وهنا 
مكمن فكرة »تاى« لأنها تفكر يف تطوير 
من  املغنطي�صي  بالرنني  ت�صوير  تقنيات 
مهام  عمل  مبعاناة  املري�س  تكليف  دون 
ل�صيما  امل���خ  يف  ال��ل��غ��ة  وظ��ائ��ف  لتحديد 
عندما ل يتكلم املري�س يف الوقت الذي 
احلال  هو  كما  يقظة  املناطق  ه��ذه  تظل 

عندما ي�صاهد املري�س فيلما ما.
ولأن »تاي« ل تريد اأن تهمل حياتها 
العا�صرة  يف  لبنة  اأم��ا  ب�صفتها  الأ�صرية 
الطاعنني  لوالديها  وكافلة  عمرها  من 
يف العمر يف ال�صني؛ فقد قررت اأن حتقق 
املهنية  حياتها  م�����ص��ارات  ك��ل  يف  ال��ن��ج��اح 

وال�صخ�صية والأ�صرية.

البروفيسور غيسبي
ي�صاطرها الفكر والهدف الأ�صتاذ امل�صاعد 
يف كلية طب الأ�صنان يف جامعة هارفارد 
اإنتيني« الذي بعد  الربوفي�صور »غي�صبي 
ح�صوله على الدكتوراه عام 2007 جرى 
اأن  اإل��ى   2012 يف  م�صاعدا  اأ�صتاذا  تعيينه 
يف  للعمل  ال��زم��ال��ة   منحة  على  حت�صل 
اخلايا اجلذعية يف »فقم الفك ال�صفلي« 

لدعم اجلراحة التجميلية.  
ول���دى »اإن��ت��ي��ن��ي« ط��ف��ان اأح��ده��م��ا 
اأك��م��ل �صهره  اأك��م��ل ع��ام��ه الأول والآخ���ر 
ال��ث��اين، يف ال��وق��ت ال���ذي ُت��در���س زوجته 
الطاب يف جامعة »نورثاإي�صرتن«، ومن 
ثم قرر ا�صتغال اأموال املنحة يف توظيف 

زميل حا�صل على الدكتوراه مل�صاعدته يف 
املخترب. 

على  باحل�صول  �صعادته  عن  وع��رب 
املنحة قائا »اإنها م�صاعدة عظيمة، فمن 

يت�صور ما نفعله يقدر جهودنا«.
قدمت »ماري بيث �صون«، اأمنوذجا 
املتخ�ص�صة يف  لاأ�صتاذة اجلامعية  ثالثا 
بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف  الأط���ف���ال  �صلل 
لاأطفال  بو�صطن  م�صفى  ويف  ه��ارف��ارد 
لديها  �صون«  »بيث  ف�  ل��ه��ارف��ارد،  التابعة 
ث���اث���ة اأط���ف���ال وت��ق�����ص��م وق��ت��ه��ا م���ا بني 
اجلامعة وامل�صفى والأولد الذين ترتواح 
اأع���م���اره���م م���ا ب���ني ال�����ص��اد���ص��ة وال��ث��ام��ن��ة 

والعا�صرة. 

نموذج ثالث
م��ث��ل��م��ا ف��ع��ل »ت�����اي« و »اإن���ت���ي���ن���ي«  فعلت 

املنحة  ا�صتغلت  حيث  اأي�صا  �صون«  »بيث 
لتحليل  الإكلينيكية  �صاعاتها  تقليل  يف 
ب���ي���ان���ات الأب�����ح�����اث اخل���ا����ص���ة مب��رح��ل��ة 
اأخ�صائي  ممار�صة  من  باملر�س  النتقال 
ولتكري�س  يافع،  اإلى طبيب  اأطفال  �صلل 
وقتها عينت اأخ�صائي اإح�صاء مل�صاعدتها 
على  نفذته  التي  امل�صح  نتائج  حتليل  يف 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ر���ص��ى مم���ن اج���ت���ازوا 
وي���راج���ع���ون م�صفى  الن���ت���ق���ال  م��رح��ل��ة 

»برغهام« و«مركز م�صفى الن�صاء«.
وع��ل��ق��ت »ب��ي��ث ����ص���ون« ع��ل��ى املنحة 
اأي��ق��ن��ت  الإدارة  اأن  ح��ق��ا  »اأج������زم  ق��ائ��ل��ة 
اأخرا اأن اأع�صاء هيئة التدري�س ال�صباب 
و�صنم�صى  ك��ب��رة.  ���ص��غ��وط��ا  ي��واج��ه��ون 
ق���دم���ا يف ط��ري��ق��ن��ا امل��ه��ن��ي م���ع م���راع���اة 
اأن  ري��ب  الأ���ص��رة، فا  م�صوؤولياتنا جت��اه 

هذه الأمور اأجمل ما يف احلياة.«
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لقطات
كندا

اأعلنت كندا عن اإطاق �صندوق 
متيز لاأبحاث اجلامعية قدره 
 1،3( ك��ن��دي  دولر  م��ل��ي��ار   1،5
 10 مل��دة  اأم��رك��ي(  دولر  مليار 
�صنوات، يف ميزانية العام 2015 
ال��وزراء  رئي�س  اأعلن  ما  ح�صب 

الكندي »�صتيفني هاربر«.

المملكة المتحدة
• �صيح�صل الطاب الدرا�صات 
العليا اخلريجني، على قرو�س 
م����ن احل���ك���وم���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
قدرها 10،000 جنيه ا�صرتليني 
ب������دءا م����ن ال����ع����ام الأك����ادمي����ي 
اأع��ل��ن  م��ا  ح�����ص��ب   2017-2016
وزي�������ر اخل�����زان�����ة ال���ربي���ط���اين 

»جورج اأب�صورن«.

• ت�صارك جامعة »مان�صي�صرت« 
الأمرا�س  مكافحة  م�صروع  يف 
 11 مب�صاركة  العامل  يف  النادرة 
م���رك���ز م��ت��خ�����ص�����س يف امل��م��ل��ك��ة 
م�صت�صفى  وم���ق���ره   امل���ت���ح���دة، 
املدينة.  بنف�س  م���اري«  »�صانت 
ج��اء  ال���ذي  امل�����ص��روع،  وي�صتمر 
اإث�����ر م����ب����ادرة  اأط��ل��ق��ه��ا رئ��ي�����س 
وزراء بريطانيا يف م�صتهل عام 

2014 لثاث �صنوات.
عر�صت  الإط����ار  ه���ذا  ويف 
جامعة مان�صي�صرت فيلما حول 
ع��م��ل م��رك��ز اأب���ح���اث اجل��ام��ع��ة 
املتخ�ص�س يف معاجلة التهابات 
اأم����را�����س ال�������ص���رط���ان، وال��ك��ب��د 
ال����وب����ائ����ي، وال����ق����ل����ب، و���ص��ي��ق 
�صركات  مع  بالتعاون  التنف�س، 
اململكة  يف  ك���ربى  ���ص��ي��دلن��ي��ة 
اأكر  املتحدة. ويعمل يف املركز 

من 70 عاملا.

• اأعلنت جامعة »اإدينربه« عن 
ج��ائ��زة م��ال��ي��ة ق��دره��ا مليون 
جنيه ا�صرتليني لاأكادمييات 
العاملية حتت م�صمى »العا�صفة 
الكربى« لإيجاد حلول مل�صاكل 
ال���ع���امل ب���اأ����ص���ره. وي�������ص���ارك يف 
امل�������ص���اب���ق���ة اأرب�������ع اأك���ادمي���ي���ات 
ب��ف��ري��ق ل��ك��ل منها ي��ت��ك��ون من 

خم�صة اأع�صاء.

فرنسا
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ق�صى 
اأ�صبوعا  الأوروب��ي��ون يف فرن�صا 
ج���ام���ع���ة  زي������������ارة  يف  ك�����ام�����ا 
»�صرتا�صبرغ« لتح�صني لغتهم 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ول�����زي�����ارة م��ع��امل 
اأوا���ص��ر  تعميق  بهدف  املدينة 
ال�����ص��راك��ة الأوروب���ي���ة. وج���اءت 
ال��زي��ارة يف اإط���ار دع��وة قدمها 
الدولية  العاقات  مركز  لهم 

يف اجلامعة.

جامعة طوكيو تستقطب الطالب الدوليين
المصدر: موقع
جامعة طوكيو

نظم �صندوق ا�صتقطاب الطلبة الدوليني 
الجتماعات  بقاعة  طوكيو،  جامعة  يف  
الكربى يف مركز دعم الطاب، موؤخرا، 
منحة  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل��ني  للطلبة  ح��ف��ا 

درا�صية للتعليم يف طوكيو.
وي����ه����دف ب���رن���ام���ج ال����زم����ال����ة اإل����ى 
ا���ص��ت��ق��ط��اب  ال���ط���اب ال���ب���ازري���ن ال��ذي��ن 
ي��دف��ع��ون الأم�������وال م���ن ج��ي��وب��ه��م رغ��ب��ة 
ال�����ص��ن��دوق  اأن  ع��ل��م��ا  ال���ع���ل���م،  م��ن��ه��م يف 
 200٫000 قدرها  �صهرية  باإعانة  ميدهم 
ين ياباين )حوايل 2٫000 دولر اأمركي( 

تنتهي بنهاية املنحة الدرا�صية. 
ب����داأت اجل��ام��ع��ة يف  ع���ام 2004،  ويف 
ب��رن��ام��ج الإع���ان���ة ال�����ص��ه��ري��ة حت��ت اإط���ار 
�صهرية   منحة  ووف��رت  الزمالة،  برنامج 
لهوؤلء الطاب بغية تركيزهم على طلب 
العلم ف�صا عن الرتويج لزيادة الطاب 

القادمني من خارج اليابان . 
ع���ل���ى م��ن��ح��ة  وح�������ص���ل 21 ط���ال���ب���ا 

اجلامعة؛ 12 منهم من طلبة الدكتوراه 
وت�صعة من طلبة املاج�صتر. و�صلم نائب 
مدير املركز الدويل الربوفي�صور »تاكيو 
فوجيورارا« �صهادات املنح للطاب واألقى 
كلمة بهذه املنا�صبة. وقال »جرى تاأ�صي�س 
ه����ذه امل��ن��ح��ة ح��ت��ى ي��ت�����ص��ن��ى ل��ك��ل ط��ال��ب 
البحثي  العمل  يف  ن�صاط  بكل  ال��رتك��ي��ز 
اإلى  واأتطلع  ماديا.  للقلق  الللجوء  دون 
اأن متثل  اأن تنتهزوا هذه الفر�صة واآمل 
لديهم  مب��ا  ال��دول��ي��ني  ال��ط��اب  اأن�صطة 
م���ن خ��ل��ف��ي��ات م��ت��ن��وع��ة يف اإ����ص���ف���اء قيم 

اأخرى لهذه اجلامعة. »
األ���ق���ت طالبة  ع��ق��ب ه���ذه ال��ك��ل��م��ة 
»دينغ  املعمارية  الهند�صة  يف  الدكتوراه 
عن  بالنيابة  كلمة  ال�صني  م��ن  �صيناغ« 
»اأود  فيها:  قالت  املنحة  بهذه  الفائزين 
ل��ك��ل  من�صوبي  ام��ت��ن��اين  ع��ن  اأع����رب  اأن 
اجلامعة على فر�صة اإكمايل لأبحاثي يف 
اإ�صراف  حتت  املعمارية  الهند�صة  جمال 
فهكذا  التخ�ص�س.  يف  عمالقة  اأ���ص��ات��ذة 
اأ�صتطيع اأن اأركز يف بحثي للح�صول على 

نتائج باهرة.«

خمسة مرشحين للدكتوراه الفخرية من جامعة جنت البلجيكية
المصدر: موقع جامعة 

Ghent University
 

البلجيكية  »ج��ن��ت«  جامعة  اأع��ل��ن��ت  
م���ن���ح خ��م�����س درج�������ات ل���ل���دك���ت���وراه 
ال����ف����خ����ري����ة ل�����ع�����دد م�����ن ال���ع���ل���م���اء 
العلم،  خدمة  يف  ال��ب��ارزة  جلهودهم 
وذل���ك يف ال��� 20 م��ن م��ار���س املقبل، 
تاأ�صي�س  ي��واف��ق  ال����ذي  ال��ي��وم  وه���و 

مملكة بلجيكا. 
ول ت�صرتط اجلامعة اأن يكون 
الفائز بلجيكي اجلن�صية بل من كل 

حول العالم

اأن��ح��اء ال��ع��امل؛ ف��م��ر���ص��ح  اجلامعة  
الأول هو  الربوفي�صور »كري�صتوفر 
كارك«، من كلية  »�صاينت كاثرين« 
اململكة  يف  »ك���م���ربي���دج«  ج��ام��ع��ة  يف 

املتحدة.
وث�����اين امل��ر���ص��ح��ني ه���و امل��دي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ع��ه��د »م��اك�����س ب��ان��ك« 
الأ�صتاذ يف جامعة »روب��رخ  ال��دويل، 
ك��ال�����س ي��ون��ي��ف��ر���ص��ت��ات ه��اي��دي��ربج« 
يف اأمل��ان��ي��ا، ال��ربوف��ي�����ص��ور »ب��ارك��ه��ارد 
مركز  يف  امل��در���س  وثالثهم  ه��ي�����س«، 
بن�صلفانيا  جامعة  يف  بولتون«  »نيو 

ب����ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة الأم���رك���ي���ة، 
الربوفي�صور »فريجينا رييف«،.

للجامعة هو  ال��راب��ع  وامل��ر���ص��ح 
يونيفر�صتي  »تكنيكال  يف  الأ���ص��ت��اذ 
دل��ف��ت« يف ه��ول��ن��دا، ال��ربوف��ي�����ص��ور 
»م�����ارك ف����ان ل���و����ص���دري���خ«،  واآخ����ر 
امل��ر���ص��ح��ني ه���و الأ����ص���ت���اذ ال��ب��اح��ث 
يف ط�����ب الأط������ف������ال والأم������را�������س 
امل��ع��دي��ة واأ���ص��ت��اذ ع��ل��وم  الأوب���ئ���ة يف 
ال��ع��ام��ة يف جامعة  ال�����ص��ح��ة  ك��ل��ي��ة 
ميت�صيغن الأمركية، الربوفي�صور 

»جوهن يل بوم«.

�لربوفي�شور 
كري�ستوفر 

كالرك

�لربوفي�شور 
مارك فان 
لو�سدريخ
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دراسات

قراءة: زكريا حسين

اأو�����ص����ح ال���ب���اح���ث اآح���م���د ب���ن حم��م��د اآل 
والن�صرات  ال��ربام��ج  ت��ق��اري��ر  اأن  ���ص��ره��ان 
الإخبارية يف التلفزيون ال�صعودي، تت�صم 
بالطول،  واأن م�صمونها ل ي�صد النتباه، 
الق�صة  ك��ت��اب��ة  اأ���ص��ل��وب  اأن  اإل����ى  اإ���ص��اف��ة 

الإخبارية ممل.
التقارير   « بعنوان  درا�صة  يف  واأ���ص��ار 
اإ�صباع  يف  ودوره��ا  الإخبارية  التلفزيونية 
ال�صباب ال�صعودي .. درا�صة على عينة من 
طاب وطالبات جامعات مدينة الريا�س« 
اإلى اأن تقارير التلفزيون ال�صعودي تفتقر  
ل��اأف��ك��ار اخل��اق��ة واجل��دي��دة وامل��وؤث��رات 
ال�صوتية التي تدعم ال�صورة، واأن اختيار 
املتحدثني يف التقارير غر موفق.. اآفاق 
ال�صطور  يف  �صرهان  اآل  درا�صة  ت�صتعر�س 

التالية:

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�صة اإلى اأهداف رئي�صية تتمثل 
ال�صباب  متابعة  مدى  معرفة  يلي:  فيما 
والن�صرات  ال��ربام��ج  لتقارير  ال�����ص��ع��ودي 
الإخ����ب����اري����ة يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص��ع��ودي، 
ال�صباب  متابعة  ف���رتات  اأن�����ص��ب  وم��ع��رف��ة 
والن�صرات  ال��ربام��ج  لتقارير  ال�����ص��ع��ودي 
الإخ����ب����اري����ة يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص��ع��ودي، 
ومعرفة حجم م�صاهدة ال�صباب ال�صعودي 
الإخ��ب��اري��ة  وال��ن�����ص��رات  ال��ربام��ج  لتقارير 
يف ال���ت���ل���ف���زي���ون ال�������ص���ع���ودي، وال����وق����وف 

ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام��ات ال�����ص��ب��اب ال�����ص��ع��ودي 
الإخ��ب��اري��ة  وال��ن�����ص��رات  ال��ربام��ج  لتقارير 
يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص��ع��ودي والإ���ص��ب��اع��ات 
على  ال��ت��ع��رف  واأخ�����را،   منها.  املتحققة 
مقرتحات ال�صباب ال�صعودي حول تطوير 
يف  الإخبارية  والن�صرات  الربامج  تقارير 

التلفزيون ال�صعودي.

الجزء النظري
ويف اجل���زء ال��ن��ظ��ري، اأ���ص��ار ال��ب��اح��ث اإل��ى 
التي  هي  الناجحة  الإخبارية  الن�صرة  اأن 
ت��ت��م��ك��ن م���ن ���ص��د ان��ت��ب��اه امل�����ص��اه��د خ��ال 
للباحث،   وفقا   ، يتحقق  وذل��ك  العر�س، 
ع����رب ط�����رق م���ن���ه���ا: حت���ري���ر ال���ع���ن���اوي���ن 
وم��ق��دم��ة الأخ����ب����ار وت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا وط���رق 
بتوزيع  النتباه  �صد  تقدميها، كما ميكن 
الأخ����ب����ار ت��وزي��ع��ا ي�����ص��م��ن ت���وات���را ج��ي��دا 
الإخ���راج  اإل��ى  اإ�صافة  ل��اأح��داث،  و�صل�صا 
���ص��ره��ان  اآل  وع������رف  ل��ل��ن�����ص��رة.  اجل���ي���د 
التقرير الإخباري التلفزيوين قائا  اإنه 
» جمموعة م��ن وق��ائ��ع وجم��ري��ات ت��دور 
حول حدث تقت�صي اأهميته الطاع على 
مزيد من تفا�صيله يف املوقع، والتو�صع يف 
حيثياته واإيراد ماب�صات حوله ل ي�صمله 
اخلرب العادي واإ�صافة معلومات متجددة 

عن احلدث«.
وي��ت�����ص��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ل��ف��زي��وين 
القدرة  �صرهان،  لآل  والكام  الإخ��ب��اري، 
ع���ل���ى ت��ق��ي��ي��م الأح����������داث احل���ي���ة وخ��ل��ق 
ال���ل���وح���ات ال�����ص��وت��ي��ة وامل���رئ���ي���ة امل��ع��ربة 

ع��ن ط��ري��ق ا���ص��ت��خ��دام ال��ف��ن��ون الإذاع��ي��ة 
»ملعرفة  وق���ال  املختلفة.  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ق��ري��ر الإخ����ب����اري ف����اإن مهمة 
اخل����رب ت���ق���دمي احل��ق��ي��ق��ة جم������ردة، اأم���ا 
التقرير  فمهمته تف�صر ما وراء اخلرب«.
التقارير  اإنتاج  اأن  الباحث  واأ���ص��اف 
بذاته  قائم  ف��ن  الإخ��ب��اري��ة  التلفزيونية 
يف  مب��ا  اأ�صا�صية  م��ب��ادئ  فهم  اإل���ى  يحتاج 
امل�صورة،  الق�صة  معاجلة  اأ�صاليب  ذل��ك 
قواعد  وم��ع��رف��ة  لإن��ت��اج��ه��ا،  والتخطيط 
ا�صتخدام  وكيفية  وامل��ون��ت��اج،  الت�صوير، 

الأجهزة والتقنيات املتاحة.

الفكرة التلفزيونية
التلفزيونية،  الفكرة  عن  حديثه  وخال 
اأو�صح الباحث اأن العثور على فكرة مثرة 
لاهتمام هو الهاج�س الذي ي�صيطر على 
اإعامي  اأو  تلفزيوين  �صحفي  ك��ل  عقل 
ي��ك��ن كله،  اإن مل  ال��وق��ت  اأغ��ل��ب  ج��ي��د يف 
م�صتدركا اأن حتويل تلك الفكرة اإلى ق�صة 
امل�صاهد  ف��ي��ه��ا  ي��ج��د  م��رئ��ي��ة وم�����ص��م��وع��ة 
املطروح  باملو�صوع  اهتماماته  ي�صبع  م��ا 
ال�صحفية  املهنة  �صر  هو  ب�صريا  وميتعه 
التي يتطلب تعلمها والتمكن منها املرور 
مبراحل خربة متطورة تبداأ من التعرف 
على اخلطوات الأ�صا�صية، ومنها: مرحلة 
البحث وجمع املعلومات، خمطط الفكرة 
التجهيزات  اختيار  امل��ب��دئ��ي،  الت�صور  اأو 
يف  ال��ت�����ص��وي��ر  ب���دء   ، للت�صوير  ال���ازم���ة 
ت�صجيل  امل�����ي�����داين(،  )ال���ت���ق���ري���ر  امل���وق���ع 

آل شرهان في دراسة علمية:
الطول وأسلوب الكتابة الممل

أبرز سلبيات تقارير التلفزيون السعودي
ال�صوت الطبيعي ملوقع الت�صوير، الكتابة 

لل�صورة، ومرحلة املونتاج.
وتطرق اآل �صرهان اأي�صا اإلى معاير 
الإخ���ب���اري،  للتقرير  ال��ن��اج��ح��ة  امل��ق��دم��ة 
واأن��واع  التلفزيوين،  التقرير  وخ�صائ�س 
التقارير التلفزيونية، معرجا على تاريخ 
والتطور،  الن�صاأة   .. ال�صعودي  التلفزيون 
واخل������دم������ات الإخ�����ب�����اري�����ة وت���ط���وي���ره���ا 
يف ال���ت���ل���ف���زي���ون ال�������ص���ع���ودي، وال����ربام����ج 
وال���ن�������ص���رات الإخ����ب����اري����ة يف ال��ت��ل��ف��زي��ون 

ال�صعودي، والتحديات التي تواجهه.

منهج الدراسة
ا���ص��ت��خ��دم��ت ال���درا����ص���ة امل��ن��ه��ج ال��و���ص��ف��ي 
اأداة  ال�صتبيان  على  واعتمدت  التحليلي 
عينتها  ومتثلت  البيانات،  جلمع  بحثية 
م��ف��ردة م��ن ط���اب وط��ال��ب��ات   يف )400( 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س ب��ج��ام��ع��ت��ي امل��ل��ك ���ص��ع��ود 
والإم������ام حم��م��د ب���ن ���ص��ع��ود الإ���ص��ام��ي��ة 
ومت  1431-1432ه.  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  يف 
اخترت  حيث  ع�صوائيا،  العينة  اختيار 
واأخ��رى  الأدب���ي  للتخ�ص�س  ممثلة  كلية 
متثل التخ�ص�س العلمي من كل جامعة، 
ومت توزيع 200 ا�صتبيان على كل جامعة، 

بواقع 100 ا�صتبيان لكل كلية.

نتائج الدراسة
ت��و���ص��ل��ت ال��درا���ص��ة اإل���ى ن��ت��ائ��ج م��ن��ه��ا:  اأن 
ال��ع��ي��ن��ة  اأف��������راد  اإج����م����ايل  م����ن   )%75٫3(
يح�صلون على الأخبار  كم�صدر لهم عرب 

النرتنت )في�س بوك وتويرت وغرهما(، 
وهم الفئة الأكر  من اأفراد العينة.

 )%36( اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  اأظ����ه����رت  ك��م��ا 
م����ن اإج�����م�����ايل اأف���������راد ال���ع���ي���ن���ة ي��ت��اب��ع��ون 
ت��ق��اري��ر ال���ربام���ج وال��ن�����ص��رات الإخ��ب��اري��ة 
متو�صط،  ب�صكل  ال�صعودي  التلفزيون  يف 
تقارير  يتابعون   )%32٫2( ن�صبته  ما  واأن 
ب�صكل  الإخ���ب���اري���ة  وال���ن�������ص���رات  ال���ربام���ج 
الأخ��ب��ار   ن�����ص��رات  اأن  ب�صبب  ج���دا  �صعيف 
ت��ع��ج��ب��ه��م،  ال�������ص���ع���ودي ل  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف 
وه���م ال��ف��ئ��ة الأك����ر م��ن ال��ذي��ن يتابعون 
ت��ق��اري��ر ال���ربام���ج وال��ن�����ص��رات الإخ��ب��اري��ة 
التي  امل��دة  واأم���ا  ال�صعودي.  التلفزيون  يف 
م�صاهدة  يف  ال�����ص��ع��ودي  ال�صباب  يق�صيها 
ت��ق��اري��ر ال���ربام���ج وال��ن�����ص��رات الإخ��ب��اري��ة 
يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص��ع��ودي، ف��ق��د اأظ��ه��رت 
من    )%79٫3( ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج 
اأق��ل  م��دة  يق�صون  العينة  اأف���راد  اإج��م��ايل 
م��ن ���ص��اع��ة يف م�����ص��اه��دة ت��ق��اري��ر ال��ربام��ج 
العينة  اأف��راد  واتفق  الإخبارية،  والن�صرات 
اأن معدل م�صاهدة ال�صباب ال�صعودي  على 
ل��ت��ق��اري��ر ال��ربام��ج وال��ن�����ص��رات الإخ��ب��اري��ة 
ال�����ص��ع��ودي ���ص��ع��ي��ف، كما  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف 
من  حت��د  �صلبيات  وج��ود  النتائج  اأظ��ه��رت 
متابعة ال�صباب ال�صعودي لتقارير الربامج 

والن�صرات الإخبارية وهي: 
• م�صمونها ل ي�صد النتباه 

• طول مدة التقارير 
الإخبارية  الق�صة  كتابة  اأ�صلوب   •

ممل.

ل���اأف���ك���ار  ال����ت����ق����اري����ر  اف����ت����ق����ار   •
اخلاقة واجلديدة.

• اختيار املتحدثني غر موفق.
• اف��ت��ق��ار ال��ت��ق��اري��ر اإل���ى امل��وؤث��رات 

ال�صوتية التي تدعم ال�صورة.
• ال��ت��ق��اري��ر الإخ���ب���اري���ة ل ت��دع��م 

الأحداث.

توصيات الدراسة
خ���ل�������ص���ت ال�����درا������ص�����ة اإل�������ى ج���م���ل���ة م��ن 
ال�صاأن  على  الرتكيز  منها:  التو�صيات 
املحلي من خال اإعداد تقارير حملية، 
وا�صتخدام التقنيات احلديثة يف �صناعة 
ال���ت���ق���اري���ر ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة الإخ���ب���اري���ة، 
وال��ع��ن��اي��ة ب��ن�����س ال��ت��ق��ري��ر م���ن خ��ال 
مميزة  معلومة  اأو  فكرة  على  الرتكيز 
واإبرازها،  والهتمام باملونتاج واللقطات 
اختيار  على  واحلر�س  للن�س،  املنا�صبة 
املتحدثني وعلى وجود �صخ�صيات بارزة.
ك��م��ا دع����ت ال���درا����ص���ة اإل�����ى ال��ع��م��ل 
من  للحد  املنا�صبة  ال�صيل  و���ص��ع  ع��ل��ى 
ال�صباب  متابعة  تعيق  ال��ت��ي  ال�صلبيات 
والن�صرات  ال��ربام��ج  لتقارير  ال�صعودي 
الإخ���ب���اري���ة يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص��ع��ودي، 
الت�صويق  ع��ن��ا���ص��ر  ب��ت��وف��ر  واله��ت��م��ام 
الزمنية،  مدتها  وتقليل  ال��ت��ق��اري��ر،  يف 
اإج���راء درا���ص��ات م�صتقبلية  اإل��ى  اإ���ص��اف��ة 
التي  ال�صلبيات  م��ن  احل��د  كيفية  ح��ول 
تعيق متابعة ال�صباب ال�صعودي للتقارير 

الإخبارية.
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إعالن

أسرتك بانتظارك

ال تتهور! ال تخاطر بحياتك! ال تستخف بحياة اآلخرين!

هل حقا ال تبالي؟!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية

وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة

والتقنية 

أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية

وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة

والتقنية 

حول الجامعة

ندرة التخصصات الطبية
في عسير.. صورة مصغرة 

لواقع يعم البالد

ستون استشاريا يزورون المنطقة خالل عام واحد لحل اإلشكالية 
تطوير أطباء التخصصات الدقيقة ال يقل أهمية عن بناء المستشفيات

م�ست�سفى حمايل ع�سري العام
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حول الجامعة
محمد شامي 

ت�صهد منطقة ع�صر ندرة يف العديد 
م����ن ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ط��ب��ي��ة ك��ح��ال 
العديد من مناطق اململكة، وتت�صاءل 
ن�����ص��ب احل���ل���ول امل��ط��ب��ق��ة ع��ل��ى اأر�����س 

الواقع حلل ما بات ي�صكل ظاهرة.
ا�صتطاعت احل�صول على  »اآفاق« 
معلومات دقيقة من مديرية ال�صوؤون 
اآراء  جانب  اإل��ى  باملنطقة،   ال�صحية 

بع�س املخت�صني.
 واأو�صح الناطق الإعامي با�صم 
بن  �صعيد  باملنطقة  ال�صحية  ال�صوؤون 
من  ع���ددا  ه��ن��اك  اأن  النقر  اهلل  عبد 
تخ�ص�صات  مثل  النادرة  التخ�ص�صات 
امل����خ والأع���������ص����اب واأم�����را������س ال��ق��ل��ب 
والعيون والتخدير والأورام وجراحة 
الأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة وغ����ر ذل����ك من 

التخ�ص�صات الدقيقة.
واأ�صاف النقر اأن وزارة ال�صحة 
من  النق�س  ه���ذا  ل�صد  اآل��ي��ة  و���ص��ع��ت 
الطرفية  امل�صت�صفيات  رب���ط  خ���ال 
والتخ�ص�صية،  املرجعية  بامل�صت�صفيات 
الطبيب  برنامج  ا�صتثمار  جانب  اإل��ى 
ال����زائ����ر ال�����ذي ي���ه���دف اإل�����ى ت��و���ص��ي��ل 
املناطق  اخلدمة الطبية للمر�صى يف 
البعيدة والطرفية، وذلك بال�صتعانة 
ب���ع���دد م���ن ال���ص��ت�����ص��اري��ني، ح��ي��ث مت 

لبد  التخ�ص�صات  تلك  واأن  وال�صكر، 
دوره��ا قبل  وت���وؤدي  نا�صجة  تكون  اأن 

التحويل للتخ�ص�صات الدقيقة.
اأن وزير  ال�صدد ذاته  واأ�صاف يف 
ال�صحة �صابقا الدكتور حمد املانع كان 
لتخ�ص�صات  �صاملة  خطة  اأج��رى  قد 
العيادات  عنها  نتج  واملجتمع،  الأ�صرة 

الأولية املوجودة حاليا.
و���ص��دد ال��دك��ت��ور ي��ا���ص��ر ع�صري 
على اأن���ه يجب ع��ل��ى  ال����وزارة اإج���راء 
درا������ص�����ات ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات امل���ت���واف���رة 
والحتياجات، داعيا اإلى نقا�س وطني 

كبر حلل الندرة.
ال�صحة  وزارة  م�صت�صار  وراأى 
رئ���ي�������س ق�����ص��م ال���ت���ط���وي���ر ال��وظ��ي��ف��ي 
والأب�����ح�����اث مب���دي���ن���ة امل���ل���ك ف��ي�����ص��ل 
اجلنوبية  امل��ن��اط��ق  خل��دم��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
برامج  يف  تقع  الإ�صكالية  اأن  باململكة 
الهيئة  واق��ت�����ص��ار  ال��ط��ب��ي��ة  ال��زم��ال��ة 
ال�����ص��ع��ودي��ة ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ط��ب��ي��ة 
اأع��داد معينة، على الرغم  على قبول 
م��ن ال���ن���داءات امل��ت��ك��ررة ال��ت��ي وجهها 
ل��ه��ا وزي����را ال�����ص��ح��ة ���ص��اب��ق��ا ال��دك��ت��ور 
ع���ب���داهلل ال��رب��ي��ع��ة، وامل��ه��ن��د���س ع���ادل 
ف��ق��ي��ه، غ��ر اأن��ه��م��ا مل ي��ك��ون��ا ميلكان 
�صلطة ت�صريعية عليها باعتبارها ذات 

ا�صتقالية.
الإ�صاعة  تخ�ص�س  »يف  واأ���ص��اف 

احل����ك����وم����ي����ة، ب�����ل ت���وج���ي���ه���ه���م ن��ح��و 
امل�صت�صفيات اخلا�صة، وقال »فلو ذهب 
الأمل���اين  للم�صت�صفى  املقيم  الطبيب 
�صيكون  امل�صت�صفى  لأن  به،  ف�صرحب 
رابحا بوجود طبيب جمانا، والطبيب 
وح��الت  م�صت�صاريني  ب��وج��ود  ك��ذل��ك 

مر�صية«.

دور جامعة الملك خالد
امللك  جامعة  وك��ي��ل  اأك���د  جهته،  م��ن 
خ���ال���د ال���دك���ت���ور خ���ال���د ج���ل���ب���ان اأن 
م�صكلة  الطبية  التخ�ص�صات  ن���درة 
من  تختلفت  اأن��ه��ا  اإل���ى  لف��ت��ا  عاملية، 
اإلى اأخرى، بح�صب الحتياج  منطقة 
والأم�����را������س م��ن��ت�����ص��رة، م�����ص��ي��ف��ا اأن 
امل�����ص��ك��ل��ة ل���ن ت��ن��ت��ه��ي و���ص��ت��ب��ق��ى، ك��ون 
ن���ادرة،  ت���زال  م��ا  التخ�ص�صات  اأغ��ل��ب 
م�����ص��ت�����ص��ه��دا ب�����دول اأوروب�����ي�����ة ت��اأخ��ذ 

متخ�ص�صني من دول اأخرى،
و�صدد على اأن جامعة امللك خالد 
الطويلة تخرج  ال�صنوات  ظلت طوال 
ال�صاملة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  يف  وت���وظ���ف 
والدقيقة النادرة، بل اأنها تقدم ما ل 

تقدمه غرها.
اأن وج��ود تكامل بني  اإل��ى  ولفت 
اجلامعة  م��ث��ل  ال�صحية  ال��ق��ط��اع��ات 
وم�����ص��ت�����ص��ف��ى ع�������ص���ر وامل�����ص��ت�����ص��ف��ى 
لا�صت�صاريني  بال�صماح  الع�صكري، 

ب��� 60  املنطقة  ع��ام 1435 دع��م  خ��ال 
ا�صت�صاريا زائرا �صمن برنامج الأطباء 

الزائرين.
حل  يف  اجل���ام���ع���ات  دور  وح�����ول 
ه���ذه امل�����ص��ك��ل��ة وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا جامعة 
يتلخ�س  اأنه  النقر  ذكر  امللك خالد، 
يف ا���ص��ت��ق��ط��اب الأط����ب����اء امل��ت��م��ي��زي��ن 
وتعيينهم  اجل��ام��ع��ات  خ��ري��ج��ي  م���ن 
م��ع��ي��دي��ن، وم���ن ث���م اب��ت��ع��اث��ه��م لنيل 
التخ�ص�صات  يف  العلمية  ال���درج���ات 

الدقيقة املختلفة.

التعداد السكاني
اأو�صح م�صت�صار وزارة ال�صحة  بدوره، 
رئ���ي�������س ق�����ص��م ال���ت���ط���وي���ر ال��وظ��ي��ف��ي 
والأب������ح������اث مب���دي���ن���ة امل���ل���ك ف��ي�����ص��ل 
ال��ط��ب��ي��ة خل��دم��ة امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة 
اأن  ع�صري  يا�صر  ال��دك��ت��ور  باململكة 
هو  ال�صحية  التخ�ص�صات  مقايي�س 
ح�صاب  يتم  بحيث  ال�صكاين،  التعداد 
ك����م ي���ح���ت���اج ك����ل م���ل���ي���ون م����ن اأف������راد 
لتقدمي  التخ�ص�صات  م��ن  امل��ج��ت��م��ع 
اخلدمة الطبية، موؤكدا يف الوقت ذاته 
بالتخ�ص�صات  تخت�س  ل  ال��ن��درة  اأن 
لتخ�ص�صات  حتى  متتد  بل  الدقيقة 
ال��ذي ع��ده باخلط  الأ���ص��رة واملجتمع 
امل��ري�����س  خل���دم���ة  الأول  ال���دف���اع���ي 
ك��ال��ت��ط��ع��ي��م��ات وق���ي���ا����ص���ات ال�����ص��غ��ط 

 100 م��ن  املنطقة  يف   20 يقبل  م��ث��ا 
متقدم، الأمر الذي يدع 80% لاجتاه 
ال���ع���ام ل��ي��ك��ون��وا اأط����ب����اءا ع��م��وم��ي��ني، 
التخ�ص�صات،  م��ن  كثر  واق���ع  وه���ذا 
ال�����ربام�����ج  ل����ه����م  ن�����وف�����ر  ف���ن���ح���ن مل 
التدريبية للتخ�ص�صات الدقيقة وفقا 

للماأمول«.

إبرام اتفاقيات
واق�������رتح ال���دك���ت���ور ي���ا����ص���ر ع�����ص��ري 
�صفقات  واإب������رام  ال��ع��اق��ات  تن�صيط 
دول  مع  تعاون  واتفاقيات  وم��ذك��رات 
����ص���رق اآ����ص���ي���ا م��ث��ل ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 
واليابان  وال�صني و�صنغافورة واأمريكا 
لحت�صان  الأوروب���ي���ة  ال���دول  وبع�س 
امل��ت��خ��رج��ني م���ن اجل��ام��ع��ات لإك��م��ال 
والتن�صيق  الطبية،  الزمالة  برنامج 
للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة  م��ع 
الربامج،  بتلك  تعرتف  حتى  الطبية 
اجلامعة  يف  متخرج  ذه��ب  »ل��و  قائا 
ك��وري��ا اجلنوبية مثا  م��رك��ز يف  اإل���ى 
ل��ن��ي��ل ب��رن��ام��ج ال���زم���ال���ة يف ج��راح��ة 
امل�������ص���ت���ق���ي���م وال�����ق�����ول�����ون وع�������اد ب��ع��د 
الهيئة  تعرتف  ل  رمب��ا  منه  النتهاء 

بالربنامج!«.
اأن ل يقت�صر توجيه  كما اقرتح 
اإك����م����ال  ال����راغ����ب����ني يف  امل���ت���خ���رج���ني 
امل�صت�صفيات  ع��ل��ى  ال��زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج 

وف���ق احل���اج���ة، وم��ن  بينها  ب��ال��ت��ن��ق��ل 
تتزامن  التي  ال�صيف  ف��رتة  يف  بينها 
ال��زوار وال�صياح  مع الإج��ازات وتدفق 
اإلى املنطقة وزيادة احلاجة، ممتدحا 
برنامج الطبيب الزائر باعتباره يحل 
�صيد من امل�صكلة من جهة ومينح من 
ح��الت  مل�صاهدة  فر�صة  اأخ���رى  جهة 
ال��ع��ق��ود  اأو ح��ت��ى  م��ر���ص��ي��ة ج���دي���دة 

املوقتة لا�صت�صاريني.
توجه  لديها  اجل��ام��ع��ة  اأن  وب��ني 
ل��ف��ت��ح ت��خ�����ص�����ص��ات ���ص��ام��ل��ة وم���راك���ز 
تخ�ص�صات  يف  املتميزيني  م��ن   متيز 
متعددة كالأورام والعيون وغرها يف 

امل�صت�صفى اجلامعي.
واخ������ت������ل������ف وك������ي������ل اجل����ام����ع����ة 
منتقدي  م��ع  ال��ط��ب��ي��ة  للتخ�ص�صات 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�������ص���ع���ودي���ة ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
ال��ط��ب��ي��ة يف حم���دودي���ة ف��ت��ح ف��ر���ص��ة 
ال�����زم�����ال�����ة، م���ب���ي���ن���ا اأن�����ه�����ا حم������دودة 
امل�صرفني  وال���ص��ت�����ص��اري��ني  ب��الأ���ص��ره 
وف����ق����ا ل��ل��م��ع��اي��ر ال���ع���امل���ي���ة، ب��ح��ي��ث 
ي��ك��ون ا���ص��ت�����ص��اري ل��ك��ل 10 م��ت��درب��ني 

وا�صت�صاري لكل 5 مر�صى.
واأ�����ص����اف اأن����ه م���ن غ���ر م��ع��ق��ول 
للح�صول  ي��ت��ق��دم  �صخ�س  ك��ل  ق��ب��ول 
ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��زم��ال��ة ال��ط��ب��ي��ة، واأن 
متقدمة  دول  �صبه معدوم يف  القبول 
ج���دا طبيا ك��ك��ن��دا واأم��ري��ك��ا، حم��ذرا 
الأغلبية  يكون  ب��اأن  ال��ه��رم،  قلب  م��ن 
ا����ص���ت�������ص���اري���ني، وم����ن����ادي����ا ب����ت����درج يف 

امل�صتويات.
عملية  يحتاج  الو�صع  باأن  وختم 

اإدراة واإعادة تقييم.

صورة مصغرة
لواقع المملكة

ق���ال امل��ت��ب��ع��ث اإل����ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
الأمريية، �صليمان اآل �صحيم اإن ندرة 
الأطباء املتخ�ص�صني يف التخ�ص�صات 
ال��ط��ب��ي��ة ال���دق���ي���ق���ه يف امل��ن��ط��ق��ة ه��و 
����ص���ورة م�����ص��غ��ره ل���ن���درة الأط����ب����اء يف 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��دق��ي��ق��ه يف 

اململكة ب�صكل عام.
وق���������ال »احل���������ل ال���������ذي ي���ت���ب���ادر 
حل  يف  نفكر  حينما  �صريعا  ل��اأذه��ان 
اأن ج��ام��ع��ة امللك  امل��ع�����ص��ل��ة ه��و  ل��ه��ذه 
املتميزين  املعيدين  ت�صتقطب  خ��ال��د 
وت��ب��ت��ع��ث��ه��م م����ن اأج������ل اإق�������ص���اء ت��ل��ك 

الندرة«.
وت���اب���ع »م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ري دور 
اجل��ام��ع��ة م��ه��م يف ه���ذا اجل��ان��ب نوعا 
م��ا، ولكن الأه���م اأن��ن��ا ال��ي��وم نعي�س يف 
ال�صعودية،  يف  ك��ربى  تعليمية  نه�صة 
امل��ل��ك عبد  ب��رن��ام��ج  ي�صتغل  اأن  ولب���د 
اهلل لابتعاث اخلارجي باأن يدعم فيه 
الأطباء املتخ�ص�صون يف كافة املجالت 
املطلوبة بالتن�صيق بني اإدراة الربنامج 
واجلامعات والكليات الطبية املعتمدة 
نظام  تطوير  يتم  واأن  ال��ع��امل،  ح��ول 
ال�����ص��ح��ة،  وزارة  يف  الأط���ب���اء  اب��ت��ع��اث 
ف��اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر م���ه���ارة الأط���ب���اء يف 
عن  اأهمية  تقل  ل  دقيقة  تخ�ص�صات 
ال�صتفادة  بجانب  امل�صت�صفيات،  بناء 
امللك  مدينة  ب��رام��ج  م��ن  اأك���رب  ب�صكل 
في�صل الطبية، واأن يتم اإيجاد وتطوير 
برامج التدريب ال�صريري والدرا�صات 
يتم  ب���اأن  املنطقه  يف  الطبية  العلياء 
ا���ص��ت��ق��ط��اب الأط�����ب�����اء امل��ت��خ�����ص�����ص��ني 
املقيمني  ال�صعوديني  الأطباء  لتدريب 
وتكون م�صت�صفيات املنطقة مقرا لتلك 

الربامج«.
»ح��ي��ن��م��ا  ���ص��ح��ي��م  اآل  واأ������ص�����اف 
العمل يف ظل  تتكاتف اجلهود ويكون 
ال��واح��د  وال��ه��دف  امل�����ص��رتك  التن�صيق 
ذلك  حتقيق  يف  املحرتفة  والطريقة 

الهدف فاإنه �صوف ينجح ل حمالة«.

ق�سم طب وجراحة العيون مب�ست�سفى ع�سري املركزي
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ثقافة

ب��ا���ص��م ي��و���ص��ف ���ص��ي��خ م���ن ج��ام��ع��ة 
طيبة، والدكتور خالد اأبو خر من 
م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي 
الرويلي  و�صالح  الأب��ح��اث،  ومركز 
م���ن ���ص��رك��ة »اأرام����ك����و ال�����ص��ع��ودي��ة«، 
وال����دك����ت����ور م���اج���د احل����ازم����ي م��ن 
وحم�صن  عبدالعزيز،  امللك  جامعة 
ب��ن ج����ربان م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 
وف�������ازت ب���ه���ا م����ن ف���ئ���ة امل���وه���وب���ني 
الدكتورة اإميان الدق�س من جامعة 
الرويلي  و�صالح  عبدالعزيز،  امللك 

من �صركة »اأرامكو ال�صعودية«. 
ب���ي���ن���م���ا ف�������از ب����ج����ائ����زة خ�����ادم 
احل�����رم�����ني ال�������ص���ري���ف���ني ل��ت��ك��رمي 
امل��خ��رتع��ني وامل��وه��وب��ني يف دورت��ه��ا 
امل����خ����رتع����ني  ف�����ئ�����ة  يف  ال�����ث�����ان�����ي�����ة 
منا�صفة الدكتور �صعيد الزهراين، 

حت��ت��ف��ل »ج����ائ����زة خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����ص��ري��ف��ني ل���ت���ك���رمي امل��خ��رتع��ني 
واملوهوبني« يف منت�صف �صهر ربيع 
الآخ�����ر امل��ق��ب��ل ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن 
ب����اجل����ائ����زة يف دورت����ي����ه����ا الأول�������ى 
وال��ث��ان��ي��ة   ،)2012(  1434/1433
م��ق��ر  يف   ،)2013(  1435/1434
للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة 

والتقنية بالريا�س.
وق�������ال رئ���ي�������س م���دي���ن���ة امل��ل��ك 
رئي�س  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل���ائ���زة ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ب��ن اإب��راه��ي��م ال�����ص��وي��ل »اإن 
ال���ف���ائ���زي���ن ب���اجل���ائ���زة يف دورت���ه���ا 
الأول����������ى ل���ف���ئ���ة امل����خ����رتع����ني ه���م: 
من  الدق�س  كامل  اإمي��ان  الدكتورة 
امللك عبدالعزيز، والدكتور  جامعة 

وال���دك���ت���وره اإي���ن���ا����س ال��ن��ا���ص��ف من 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ����ص���ع���ود، وامل��ه��ن��د���س 
�صعيد اآل مبارك من �صركة »اأرامكو 
�صعد اجلليل  والدكتور  ال�صعودية«، 
من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية.
ف����ازت  امل����وه����وب����ني  ف���ئ���ة  ويف  
خور�صيد  فاتن  الدكتورة  باجلائزة 
من جامعة امللك عبدالعزيز، ونهى 
ب��ن��ت ط����ال اإب���راه���ي���م زي��ل��ع��ي من 
جامعة امللك عبدالعزيز، والدكتور 
حم���م���د ب����ن حم����رو�����س اأح����م����د اآل 

حمرو�س من وزارة ال�صحة. 
ي��ذك��ر اأن����ه ي��ت��م م��ن��ح ك��ل فائز 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  و���ص��ام  ب��اجل��ائ��زة 
ال�صعودية،  الأو���ص��م��ة  لنظام  وف��ق��ا 
اإل��ى  الأم��ن��اء  جمل�س  يرفع  اأن  بعد 

أحمد العياف 

قدم الأديب الدكتور يو�صف بن ح�صن 
موؤخرا،  تنومة  حمافظة  يف  العارف، 
حم��ا���ص��رة ب��ع��ن��وان »ج����دة ال�����ص��اع��ر«  
حت������دث ف���ي���ه���ا ع����ن ����ص���ع���راء اجل��ي��ل 
وع��اق��ت��ه��م  ج������دة،  مب���دي���ن���ة  الأول 
ال�����ص��ع��ري��ه ب��ه��ا، وه���م اأم���ث���ال: ح��م��زة 
�صحاتة، وحممد ح�صن فقي، وطاهر 

زخم�صري.
جاء ذلك يف اأم�صية نظمها نادي 
م��ع نظره يف  بالتعاون  الأدب���ي  اأب��ه��ا 
الآداب  كلية  مقر  يف  واأق��ي��م��ت  ج���دة، 
للجامعة،  التابعة  الإن�صانية  والعلوم 
وذل�������ك ب���ح�������ص���ور حم����اف����ظ ت��ن��وم��ة 
الأ�صتاذ عبد الرحمن الهزاين، وعدد 
اإدارة وعمومية  جمل�س  اأع�صاء  م��ن 
ن��ادي اأب��ه��ا الأدب����ي، واأع�����ص��اء منتدى 

عبقر من جدة.
وت��ط��رق ال���ع���ارف اإل���ى ال�����ص��ع��راء 
امل��ع��ا���ص��ري��ن، ال��ذي��ن ع��ا���ص��وا يف ج��دة 
وه����م يف الأ����ص���ل ل��ي�����ص��وا م���ن اأه��ل��ه��ا 
مثل: ال�صاعر اأحمد قران الزهراين، 
وحم���م���د ال���ع���م���ري، وال�������ص���اع���ر عبد 

في محاضرة بـ »آداب« تنومة
العارف يعدد أبرز مالمح شعراء جدة

ال���رح���م���ن ���ص��ال��ح ال�������ص���ه���ري، وع��ب��د 
حتدث  كما  ال�صريف،  حمود  العزيز 
ع��ن ال�����ص��اع��رات امل��ع��ا���ص��رات يف ج��دة 
مثل:  عنها  وك��ت��ن  فيها  ع�صن  مم��ن 
ومنى  غا�صب،  عبده  زينب  ال�صاعرة 
الغامدي، وميادة عمر زعزوع، وجناة 

اإ�صماعيل املاجد.
 كما حتدث العارف عن الأماكن 
و���ص��اع��ري��ت��ه��ا، وال���ت���اأث���ر والإح�����ص��ا���س 
بالواقع، ثم اأ�صار اإلى جدة ب�صواحلها 
وف���������ص����اءات����ه����ا امل����ع����رف����ي����ة وج����م����ال 
طبيعتها، مقدما قراءات نقدية لنتاج 
اأب��رز املامح  �صعراء ج��دة، ذك��ر فيها 

التي متيزوا بها.
الأدب��ي  اأبها  ن��ادي  واأل��ق��ى رئي�س 
الدكتور اأحمد علي اآل مريع كلمة يف 
تنومة  حمافظ  فيها  �صكر  الأم�صية، 
بداية  منذ  والهتمام  احل�صور  على 

جلنة تنومة الثقافية.
بداية  املحا�صرة  »ه��ذه  اإن  وق��ال 
تعاون بني ناديي جدة واأبها الأدبيني، 
اأبها  كما كان هناك تعاون بني ناديي 

والأح�صاء«.
و����ص���ك���ر ال���ل���ج���ن���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة يف 

تنومة على ن�صاطها املمّيز، كما �صكر 
ال�صابقتني،  ال��دورت��ني  يف  عملوا  من 
بحتا  تطوعيا  ك��ان  عملهم  اأن  مبينا 

لأجل الثقافة ومل يكن لأجل املقابل 
املادي، ثم اأعلن اأ�صماء اأع�صاء الدورة 

الثالثة.

تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين
للمخترعين والموهوبين منتصف ربيع اآلخر

عمادة المجتمع تنظم دورة 
العربية لغير الناطقين بها

املجتمع والتعليم  خ���دم���ة  ع����م����ادة  يف  مم��ث��ل��ة  اجل���ام���ع���ة  ت��ن��ظ��م 
العلوم  بكلية  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  مع ق�صم  بالتعاون  امل�صتمر، 
من  اب��ت��داًء  بها  الناطقني  العربية لغر  اللغة  يف  دورة  الإن�صانية، 
وملدة ت�صعة  املقبل  ف��رباي��ر  م��ن  الأول  الأح����د 1436/4/12 امل����واف����ق 

اأ�صابيع يف الفرتة امل�صائية .
امل��ع��ل��وم��ات مي��ك��ن الت�صال عرب الأرق����ام:  ومل��ع��رف��ة م��زي��د م��ن 
»2414777« للغة العربية، »2414756« للغة الجنليزية، اأو التوا�صل 

dcsce.kku@kku.edu.sa:عرب الربيد الإلكرتوين

»ونحن بها محتفون«..
قصيدة بمناسبة

يوم اللغة العربية 
الإن�صانية  العلوم  كلية  يف  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�صم  رئي�س  ق��دم 
باجلامعة الدكتور عبد الرحمن املح�صني ق�صيدة مبنا�صبة احتفاء 
ق�صم اللغة العربية واآدابها باليوم العاملي للغة العربية، وجاء فيها: 

»ال�صام عليكم..
وال�صام عليها ..

ونحن بها حمتفون..
ونحن نعانق اآمالنا يف البقاء لها نور�صا

يبعث الروح فينا.. واإنا له حافظون..
ها هي الآن تب�صم..

حني نحن نحيط بها..
وقد مللمتنا جراح ال�صنون..

األ اأيتها العربية ال�صائتة
ح�صبنا منك اأنك

وحدت اأمتنا
وميمت وحدتنا

وزرعت لنا يف الورى مهيبا ننتظيه..
يف كل عام  

فا�صلمي للمنى..
وا�صلمي للغنى 

اإننا نحتويك باآمالنا البي�س..
فاب�صمي تب�صم احلياة لنا

وال�صام عليكم ..
ال�صام عليها ونحن مبحرابها عاكفون ..

�صكرا لكم..«

ب��ذل��ك مع  تو�صية  ال�����ص��ام��ي  امل��ق��ام 
يتجاوز  األ  املقرتحة، على  الدرجة 
ع����دد ال��ف��ائ��زي��ن يف ال�����ص��ن��ة ع�����ص��رة 
امل��ج��ال��ني، ومبلغ  ك���ا  ف��ائ��زي��ن يف 
لع�صرة  مينح  ري��ال  مليون  اجلائزة 
لكل  الأع��ل��ى  احل��د  ويكون  فائزين، 
ف��ائ��ز م��ائ��ة األ���ف ري����ال. ك��م��ا يجوز 
اأن يتقا�صم اجلائزة الواحدة يف كل 
وُيق�ّصم  �صخ�س،  م��ن  اأك���ر  جم��ال 

مبلغ اجلائزة بينهم.
ي��ك��ون  اأن  وت�����ص��رتط اجل���ائ���زة 
ويجوز  اجلن�صية،  �صعودي  املخرتع 
اأن متنح للمقيم يف اململكة, ب�صرط 
اإ���ص��ه��ام يف خ��دم��ت��ه��ا،  ل���ه  ي��ك��ون  اأن 
لنيل  املقدم  اخرتاعه  يت�صمن  واأن 
وي�صهم يف  اإ�صافة معرفّية  اجلائزة 
يكون  واأن  والتقني،  العلمي  التقدم 
يف  تظهر  متميزة  علمية  قيمة  ذا 
خا�صة  للوطن  نفع  ذا  اأو  البتكار، 
ي��ك��ون  واأل  ع���ام���ة،  ول��اإن�����ص��ان��ي��ة 
اخ��رتاع��ه امل��ق��دم لنيل اجل��ائ��زة قد 
��ح ���ص��اب��ًق��ا، واأن ي��ك��ون الخ���رتاع  ُر���صِّ
لنيل اجلائزة  اأجله  ح من  ُر�صِّ الذي 

حا�صا على براءة اخرتاع.
ك�����م�����ا ا������ص�����رتط�����ت اجل������ائ������زة 
���ص��ع��ودي  ي���ك���ون  اأن  ل���ل���م���وه���وب���ني 
للمقيم  متنح  اأن  ويجوز  اجلن�صية، 
قيد  ع��ل��ى  ي���ك���ون  واأن  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

احل���ي���اة ع��ن��د ال��رت���ص��ي��ح ل��ل��ج��ائ��زة، 
اإذا ك���ان ق���د ت��ويف  وي���ج���وز م��ن��ح��ه��ا 
حُت���ق���ق  واأن  ت���ر����ص���ي���ح���ه،  اأث������ن������اء 
والدولية  املحلية  موهبته املعاير 
اإجن�����ازات  ل���ه  ت��ك��ون  امل��ع��ت��ربة، واأن 
واإ�صهامات يف جمال موهبته داخل 

اململكة.
يذكر اأن جائزة خادم احلرمني 
ال�����ص��ري��ف��ني ل���ت���ك���رمي امل��خ��رتع��ني 
وامل����وه����وب����ني، ق����د اأن�������ص���ئ���ت ب���ق���رار 
ال�������وزراء ع����ام 1431،  م���ن جم��ل�����س 
الإ����ص���ه���ام يف تطوير  اإل����ى  وت���ه���دف 
جمالت العلوم والتقنية يف اململكة، 
وامل��ن��ت��ج��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ي��ه��ا، دع��م��ا 
ل��ل��ت��ح��ول اإل������ى جم��ت��م��ع امل���ع���رف���ة، 
وت�������ص���ج���ي���ع وت����ق����دي����ر امل���خ���رتع���ني 
املجالت  يف  املتميزين  وامل��وه��وب��ني 
ال���ع���ل���م���ي���ة، وال���ت���ق���ن���ي���ة والإن�����ت�����اج 
الإب�������داع،  روح  وت��ن��م��ي��ة  ال���ف���ك���ري، 
والب����ت����ك����ار، والخ���������رتاع، وحت��ف��ي��ز 
امل����واه����ب وال������ق������درات، وا���ص��ت��ث��م��ار 
ط���اق���ات اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع، وح��ث��ه��م 
وحتفيزهم  امل��ث��م��ر،  التناف�س  على 
العلمية  امل��ج��الت  الب��ت��ك��ار يف  على 
اجلائزة  ومتنح  املختلفة.  والتقنية 
للمتميزين من الذكور والإن��اث يف 
املجالت العلمية والتقنية والإنتاج 

الفكري لفئتي املخرتعني.

معايل رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة
خادم احلرمني ال�سريفني لتكرمي 

املخرتعني واملوهوبني رئي�ض مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

الدكتور حممد بن ابراهيم ال�سويل

جمل�ض اأمناء جائزة خادم احلرمني ال�سريفني لتكرمي املخرتعني واملوهوبني خالل اأحد اجتماعاته ال�سابقة
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تقنية

ريتويت

�صركة  ا�صتهدف  ال��ذي  الخ��رتاق  باخت�صار،  تناولت  املا�صي،  الأ�صبوع  يف 
اإلى كوريا ال�صمالية، واليوم  »�صوين بيكت�صرز« ووجه فيه التهام عانية 

نكمل الف�صل الثاين من هذه احلرب التي ل يبدو اأن لها نهاية قريبة.
ففي اخلمي�س املا�صي توقفت �صبكة األعاب باي�صتي�صن واأك�س بوك�س 
ف��ج��اأة، ومل يتمكن ال��اع��ب��ون ح���ول ال��ع��امل م��ن ال��و���ص��ول اإل���ى خ��دم��ات 
الكورية  العا�صمة  اإل��ى  اتهامها  وا�صنطن  وجهت  الفور  وعلى  ال�صبكتني، 
ال�صمالية بيوجن ياجن، واأكدت اأن قر�صنة ال�صبكتني اأتت ردا من الكوريني 
على اإ�صرار الأولى على عر�س الفيلم امل�صكلة »املقابلة«، اإل اأن الأمور اآلت 
اإلى مزح و�صحك،  اآخر خمتلف بّدل الو�صع من اجلاد ال�صار،  اإلى �صيء 
على  يطلق  الإنرتنت  قرا�صنة  الق�صية من  ثالث يف  اأن ظهر طرف  بعد 
نف�صه م�صمى »ليزارد�صكواد«، معلنا م�صوؤوليته عن �صبب انقطاع ال�صبكتني، 
واأن الأمر ل يعدو اأن يكون جمرد مزحة ثقيلة مع جميع الاعبني حول 
اأن قام  العامل، وهو الع��رتاف الذي جعل املوقف الأمريكي يف تردد بعد 

بقطع الإنرتنت بكامله عن كوريا ال�صمالية.
اأن  التعبر،  �صح  اإذا  ال�صبكية  التقنية  احل��رب  ه��ذه  ك��ل  يف  الغريب 
فيلم »املقابلة« وكما توقعنا الأ�صبوع املا�صي، لقى رواجا منقطع النظر، 
حمبو  تهافت  »التورنت«،  الأف��ام  م�صاركة  مواقع  على  طرحه  فبمجرد 
الفيلم ع��ادي جدا،  اأن  الأف��ام باملايني على حتميله وم�صاهدته، ورغ��م 
فاإن ال�صجة التي �صبقت واأحاطت به موؤخرا، هي ما اأك�صبته هذه ال�صهرة 

العاملية.
وبالعودة اإلى جمموعة »ليزارد�صكواد«، فقد اأعلنت اأنها �صتتوقف عن 
الهجوم على �صبكتي باي�صتي�صن واأك�س بوك�س، واأنها لن تعاود اخرتاقها 
اإلى و�صاطة �صخ�صية من مالك موقع خدمة  اأخ��رى، وال�صبب يعود  مرة 
موؤ�ص�س  ك��وم  دوت  فكيم   MEGA امللفات  وم�صاركة  ال�صحابي  التخزين 
املوقع الذي منح املجموعة ا�صرتاكا جمانيا مدى احلياة يف خدمات املوقع، 
اإ�صافة اإلى و�صول غري م�صروط مللفاته اخلا�صة, كل هذا ليتمكن كيم من 

اللعب على �صبكة اإك�س بوك�س ليف.
الأمر برمته مل يرق لطرف رابع �صيدخل ال�صراع يف الأيام القادمة 
وهو جمموعة القرا�صنة »اأنونيمو�س« التي مدت يدها ملكتب التحقيقات 
الفيدرالية FBI للم�صاعدة يف وقف هجمات »ليزارد�صكواد«، وهو ما يوؤكد 
اأننا �صنتابع يف الأيام املقبلة م�صل�صا مك�صيكيا طويا اأبطاله اأربعة يحمل 
ا�صم »احلرب الإلكرتونية بني وا�صنطن وبيوجن  ياجن واملتطفلون«، ورمبا 

يزيد عدد الأبطال واحللقات اأي�صا!

لعب الكبار

حسن أحمد العواجي

 Mama
Roo سرير 

لألطفال 
يهتز بخمس 

حركات 
مختلفة

4moms موؤخرا  ����ص���رك���ة  اأط���ل���ق���ت 
ط����رازا حم��دث��ا م��ن ���ص��ري��ر الأط��ف��ال 
ب�����ص��ه��ول��ة  Mama Roo يتميز 
حممول  تطبيق  ب��وا���ص��ط��ة  ب��رجم��ت��ه 
حركات  من  متنوعة  جمموعة  يوفر 

الهتزاز املهدئة لاأطفال ال�صغار.
 2010 عام  ال�صركة  اأطلقت  وقد 
ال�����ص��ري��ر ال����ذي لق���ى رواج�����ا وا���ص��ع��ا 
اآن���ذاك مل��ا متيز ب��ه م��ن ح��رك��ات الهز 

والوثب.
اإ�صدارها  يف  ال�صركة  وحر�صت 
ال�����ص��ري��ر  ي�������زود  اأن  ع���ل���ى  اجل����دي����د 
بالكثر من املميزات، حيث ي�صتطيع 
ب��ال��ه��وات��ف  الت�����ص��ال   ،MamaRoo
الذكية عرب تقنية بلوتوث، ويت�صمن 
ق��اع��دت��ه،  LCD ج���دي���دة يف  واج���ه���ة 
ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى ���ص��وت ���ص��رب��ات قلب 

ت�صتغل عندما يبداأ ال�صرير بالهز.
امل�صتخدم  ب��اإم��ك��ان  اأ���ص��ب��ح  ك��م��ا 
م�صغل  اأو  ذك��ي  بهاتف  اجل��ه��از  رب��ط 
ال�����ص��وت��ي��ة  امل���ل���ف���ات  ل��ت�����ص��غ��ي��ل   MP3
ع��رب م��ك��ربات ال�����ص��وت اخل��ا���ص��ة ب��ه، 
من  جميعا  بها  التحكم  ميكن  ال��ت��ي 

التطبيق اخلا�س بال�صرير.
ال�صرير  ح��رك��ات  �صممت  وق���د 
الطبيعية  احلركات  لتقليد  اخلم�س 
الطفل،  يواجهها  ق��د  التي  الأخ���رى 
وه����ي رك�����وب ال�������ص���ي���ارات، وال��ك��ن��غ��ر، 
واأرج����وح����ة ال�����ص��ج��رة، وح���رك���ة ال��ه��ز 
جمموعة  يوجد  حني  يف  التقليدية، 
م����ن الأل�����ع�����اب امل��ع��ل��ق��ة ف�����وق اجل����زء 
ال���ع���ل���وي م��ن��ه��ا ت�����ص��اع��د ع��ل��ى اإل���ه���اء 

الطفل.
وي����ت����واف����ر ال�������ص���ري���ر ح���ال���ي���ا يف 
ب�صعر  ف��ق��ط  الأم���ري���ك���ي���ة  الأ�����ص����واق 
ف��ي��م��ا  دولرا،   239.99 م����ن  ي����ب����داأ 
نظامي  على  التطبيق جمانا  يتوافر 

.IOS و Android
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Fx0 أول هاتف في اليابان 
بنظام فايرفوكس

الهاتف  عن   KDDI اليابانية  الت�صالت  �صركة  اأعلنت 
اجلديد Fx0 ليكون اأول هاتف مزود بنظام الفايرفوك�س 
راع��ت  ح��ي��ث  مم��ي��زا،  ت�صميما   Fx0 وي��ح��م��ل   .Firefox
ال�صركة اأن يكون هاتفها خمتلفا عن غره من الهواتف 
ف��غ��ط��اوؤه اخللفي �صفاف   ال��ي��اب��اين،  ال�����ص��وق  امل��وج��ودة يف 
يو�صح جميع اأجزاء الهاتف، مما اأك�صبه مزيدا من الإبداع 
الياباين  امل�صمم  الفكرة،  �صاحب  قبل  من  الت�صميم  يف 

.Yoshioka Tokujin امل�صهور
 Snapdragon 400 ن���وع  م��ن  مب��ع��ال��ج   Fx0 وزود 
 1.5 �صعتها  ع�صوائية  وذاك����رة  جيجاهرتز    1.2 �صرعته 
جيجابايت وبتقنية IPS اإ�صافة ل�صا�صة بقيا�س 4.7 اإن�س.

�صبكات  ب��ت��ق��ن��ي��ة   Fx0 ت���زوي���د   KDDI راع����ت  وق���د 
ب��اأن  اليابانية  ال�صركة  ووع���دت   ،NFC و  ال��راب��ع  اجل��ي��ل 
يكون هاتفها متوافرا للجمهور بدءا من الأول من يناير 
تكون  اأن  Fx0 يجب  على  ولكي حت�صل  اأن��ه  اإل  اجل���اري، 
مقيما يف اليابان اأو زائرا لها، لأنه ل يبدو اأن لل�صركة اأي 

نية لطرح الهاتف على م�صتوى عاملي.



إعالم

أشواق الشهراني

ال��ري��ا���س  ب��ج��ري��دة  ال�صحافية  ح�����ص��رت 
التي  ال�صعوبات  اجلابر  م��رمي  الأ���ص��ت��اذة 
يف  م�صوارها،  خ��ال  ال�صحفية  تواجهها 
�صورة  وت�صكل  ل��ه��ا   املجتمع  تقبل  ع��دم 
و���ص��م��ع��ة ���ص��ي��ئ��ة ع��ن��ه��ا، م��ب��دي��ة ���ص��ع��ادت��ه��ا 

بنجاحها يف تغير هذه النظرة.

نبذة عن مرمي اجلابر؟
طريق  على  خطواتها  تتلم�س  اإع��ام��ي��ة 
ال�صحافة  ا�صتهوتني  امل��ك��ت��وب،  الإع����ام 
اإليها  فاجتهت  وفنونها،  معطياتها  بكل 
لأق��دم  الذهنية  طاقاتي  كل  لها  وجندت 
وال���روؤى  والق�ص�س  الأف��ك��ار  م��ن  العديد 
الإع��ام��ي��ة ع��رب ج��ري��دة ال��ري��ا���س التي 
ب��داأت هذا  اأن  منذ  بالعمل معها  التزمت 
ال��ط��ري��ق ال�����ذي ق���ال���وا ع��ن��ه اإن�����ه ط��ري��ق 

امل�صاعب والبحث عن املتاعب.
بالورود،  مفرو�صا  يكن  مل  وبالفعل 
ب�����ل  ك�����ان ك���ل���ه ع���م���ا وت���ط���ل���ع���ا و���ص��ه��را 
اإع���ام���ي يف عاملنا  ك���ل  ت�����راود  واأح���ام���ا 
العربي والإ�صامي ليقدم حقيقة الواقع 
هذه  ثمن  ه��و  يدفع  واأن  يعاي�صه،  ال��ذي 
ال�����ص��وء  عليها  ي�صلط  ع��ن��دم��ا  احل��ق��ي��ق��ة 

وي�صعها يف قالب اإعامي.
 وم��رمي اجل��اب��ر ه��ي اأم لأرب��ع��ة من 
كر�صت  م�صوؤولة  وزوج��ة  والبنات،  الأبناء 
ورعاية  الأب��ن��اء  ولرتبية  للعمل  حياتها 
���ص��رق��ي��ة تعتز  ام�����راأة  اأي  الأ����ص���رة ك��ح��ال 
بثوابتها وتعمل على ر�صم �صورة م�صيئة 

تعرب عن كل ما تعاي�صه. 

هل ي�سب تخ�س�سك الدرا�سي
يف جمرى عملك الإعالمي؟ 

جمال  عن  خمتلفا  تخ�ص�صي  يكون  قد 
عملي الإعامي لكنه مل يكن عائقا بل 
اأ�صاف يل الكثر، فاأنا نلت  بكالوريو�س 
قراآن،  علوم  تخ�ص�س  اإ�صامية،  �صريعة 
م��ن ج��ام��ع��ة ���ص��ن��ع��اء، ال��ت��ي ك��ان��ت اأي�صا 

منطقة حتد واإ�صرار من ِقبلي.
واأك�����م�����ل�����ت درا������ص�����ت�����ي اجل���ام���ع���ي���ة 
العمل  اأع��ب��اء  واأم وحت��م��ل��ت  واأن����ا زوج���ة 
وال��درا���ص��ة لأح��ق��ق ط��م��وح��ي بح�صويل 

على �صهادة جامعية.
يتوقف  ول���ن  ط��م��وح��ي مل  اأن  ك��م��ا 
وقارئة  مثقفة،  فاأنا  احل���دود،  ه��ذه  عند 
ب��ال��ع��دي��د من  وملتحقة  ل����اأدب،  ج��ي��دة 
ب��رام��ج ت��ك��وي��ن ال����ذات وحت�����ص��ني ال��ل��غ��ة،  
من  �صخ�صيتي  يف  التميز  ع��ن  وب��اح��ث��ة 
خ���ال اك��ت�����ص��اف ك��وام��ن��ه��ا، مبعنى اأن��ن��ي 
اأب��ادر  ل��ذا  اأي عائق،  اأن يهزمني  اأرف�����س 
دورة تدريبية  اأو  برنامج  باأي  لالتحاق 

تثبت خطواتي على طريق عملي. 

بداية عملك يف جمال ال�سحافة؟
ال��ري��ا���س  ب����اإذاع����ة  ع����ام 2005  ال��ت��ح��ق��ت 
بجريدة  عملت  اأ���ص��ه��ر   6 وب��ع��د  مرا�صلة 
ب����داأت فيها  اأب��ه��ا،  ال��ري��ا���س ع��رب مكتب 
بكتابة الأخبار والفعاليات،  وكانت تلك 

املرحلة بداية النطاق.
ب��ع��ده��ا ب��ع��ام خ��رج��ت م���ن حت��ري��ر 
الأخبار اإلى كتابة التغطيات والتحقيقات 
املحلية  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف  ال�صحفية 
�صعيت  ث���م  وال��ث��ق��اف��ي��ة والق���ت�������ص���ادي���ة، 
خل��و���س جت��رب��ة الإع�������داد ال��ت��ل��ف��زي��وين 
وع���م���ل���ت ع����رب ق���ن���اة ال���ث���ق���اف���ي���ة، وذل����ك 
ع���رب اإع�����داد ال���ربام���ج امل��ن��وع��ة وب��رام��ج 

ومنها  مبا�صرة  برامج  وكلها  املنا�صبات، 
»اأنا و�صخ�صياتي« و »6 يف 6« و »املنت�صف« 
و »اليوم الوطني« و »يوم عرفة« وغرها 

من الربامج.

من املوؤكد اأن هناك �سعوبات 
واجهتك، فكيف تغلبت عليها؟

ال��ف��ك��رة وال��ت��وج��ه وال��رغ��ب��ة ك��ان��ت هي 
اأفكاري  اأ�صعلت نار  ال�صرارة الأولى التي 
وج��ع��ل��ت��ن��ي اأب���ح���ث ب��ك��ل ج��ه��د لأل��ت��ح��ق 

بالعمل يف جمال ال�صحافة املكتوبة.
وي��ع��رف ال��ك��ث��ر م��ن الإع��ام��ي��ني 
اأن دائما ما تكون البدايات �صعبة جدا، 
خ�صو�صا يف الفرتة املا�صية التي عا�صرت 
فيها ال�صحافة ال�صعودية وتطورها من 
اإلى عامل  والطابعات  والفاك�صات  ال��ورق 
احلا�صب الآيل والأجهزة الذكية وغرها 
م���ن و����ص���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل ال���ت���ي ف��ر���ص��ت 
نف�صها على ال�صاحة الإعامية، و�صهلت 
و���ص��ول اخل��رب وامل��ع��ل��وم��ة، وخففت من 
اخل��رب  تق�صي  يف  الإع��ام��ي��ني  م��ع��ان��اة 

وا�صتح�صار املعلومات.
تقبل  عدم  اأي�صا،  ال�صعوبات  ومن 
لديه  تت�صكل  بحيث  لل�صحفية  املجتمع 
ال�صمعة،  �صيئة  �صحفية  ك��ل  اأن  ف��ك��رة 
ولكن بف�صل اهلل ا�صتطعت اأن اأغر هذه 
اأ�صبح  التي  لل�صحفية  ال�صيئة  النظرة 
وال��وع��ي  الكبر  الن��ف��ت��اح  ���ص��اأن م��ع  لها 
الذي بداأ املجتمع يهتم فيه لكل ما تكتب 

وتر�صد.
وقد تغلبت على كل العقبات بف�صل 
اهلل، وبالدفاع عن معتقداتي، واحلفاظ 
على ح�صمتي وخلقي الإ�صامي،  وغر 
تنويرية  �صلطة  لها  فال�صحافة  ذل���ك، 
بدور  املجتمع  من  وتفهما  وعيا  تتطلب 

الإع���ام���ي يف ���ص��ن��اع��ة ك���رة ث��ل��ج كبرة 
حت���ك���ي ع����ن واق������ع م����ا ي���ح���دث ب�����ص��دق 
لي�صع  ف��ر���ص��ة  ل��ه  ت��ت��اح  واأن  وواق��ع��ي��ة، 
ولر�صم  واملجهر  ال�صوء  حتت  ال�صورة 
احل��ق��ائ��ق وال�������دللت، واإ�����ص����راري على 
ينتج عنه  وم��ا  العمل  ه��ذا  اأع��ب��اء  حتمل 
من دعم وتوعية وتنوير، كانت من اأهم 
ا�صتمراري يف هذا  ع��ززت  التي  ال��دواف��ع 

الطريق وحتملي مل�صقاته واأعبائه.

هل من مهنة كنت تتمنينها
غري الإعالم؟

الإع���ام،  دائ���رة  خ��ارج  نف�صي  اأتخيل  مل 
ف���رغ���م ���ص��ع��وب��ة امل��ه��م��ة ف��اإن��ن��ي اأع��ت��ق��د 
اأن���ه���ا ت�����زول ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ال���ه���دف، 
وال����ع����اق����ات ب����ني الإع����ام����ي����ني ت��ب��ق��ى 
اأخذ ورد، وجزر ومد ي�صودها  دائما بني 
كل  لكن  اأحيانا،  وال��ه��دوء  ال�صطرابات 
اأن  واأع��ت��ق��د  ال�صبب،  ب���زوال  ي���زول  ذل��ك 
ال��ع��اق��ة بني  ال��ع��ام��ل الأ���ص��ا���ص��ي لنجاح 

الإعاميني هو الحرتام املتبادل.
عن  ن�صمعها  التي  الإ�صكاليات  اأم��ا 
بع�س الدخاء على ال�صحافة، فا تعد 
ال��ذي  ال�صحفي  لأن  م��وؤث��رة،  اأو  مهمة 
ميتلك ب�صمته وثقته بنف�صه واحرتامه 
ي���دخ���ل يف  اأن  مل��ه��ن��ت��ه وق��ل��م��ه ل مي��ك��ن 
ت��ك��ون خ�صما ع��ل��ى ر���ص��ي��ده،  م��ه��ات��رات 
الأ�صا�صي  املحك  هما  والوعي  والثقافة 
لبناء العاقات وتبادل املنافع والأخبار، 
ول��ع��ل »جم���م���وع���ات« الإع���ام���ي���ني عرب 
و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج���ت���م���اع���ي، اأك���رب 
دل���ي���ل ع���ل���ى وج������ود ع����اق����ات اإن�����ص��ان��ي��ة 
الإعاميني  بني  خ��ربات  وتبادل  رفيعة 
والإعالميات ب�صرط البتعاد عن الغرية 
واحل�صد، واأن يكون احل�صد حممودا واأن 

مريم الجابر: الثقة بالنفس
طريق كل صحفية لتغيير نظرة المجتمع

سلمان العلي 

املق�صود بال�صحافة ال�صفراء تلك التي تبحث عن الإثارة والف�صائح، 
هر�صت  ران���دول���ف  ول��ي��م  وال�صحفي  ال��ن��ا���ص��ر  ن�صوئها  ع��ل��ي  و���ص��اع��د 
)1863- 1951(، وقد كانت له يف كل ناحية من نواحي الوليات املتحدة 

الأمريكية �صحيفة اأو جملة.

نهج مثير
الف�صائح  ف��اأظ��ه��ر  م��ث��را،  نهجا  الأخ���ب���ار  ن�صر  يف  ه��ر���ص��ت  وان��ت��ه��ج 
واجل���رائ���م، مم��ا ���ص��اع��د ع��ل��ي ن�����ص��وء ال�����ص��ح��اف��ة ال�����ص��ف��راء.  و�صميت 
�صفراء  اأوراق  على  تطبع  ك��ان��ت  لأن��ه��ا  ن��ظ��را  ال�����ص��ف��راء  بال�صحافة 
اأو  اأ�صبوعية  اأو  يومية  ال�صفراء  ال�صحف  تكون  وقد  الثمن.  رخي�صة 

�صهرية اأو دورية.

الصفراء في العالم العربي
اقتحم قامو�س  ال�صفراء  ال�صحافة  فاإن م�صطلح  العربي  العامل  ويف 
ال�صماح  بعد  املا�صي  القرن  من  الأخ��ر  العقد  يف  العربية  ال�صحافة 
ظاهرة  ال�صحف  تلك  و�صكلت  اأجنبية،  برتاخي�س  �صحف  ب��اإ���ص��دار 
على  �صواء  العربي،  املجتمع  يف  وا�صعا  ج��دل  اأث��ارت  جديدة  �صحافية 
م�صتوى �صيا�صتها التحريرية اأم لغتها ال�صحفية اأم �صقف حريتها فيما 

تتناوله من مو�صوعات.
ال�صحافة  ك���ون  ح���ول  يختلفون  ل  الأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ال�صفراء تافهة  ورديئة، فاإنها مع ذلك ومنذ ظهورها تلقى انت�صارا 
�صرب  تتمكن من  التي  الوحيدة  ال�صحافة  وقبول كبرا، وهي  وا�صعا 

اأغوار احلقيقة باأ�صلوب تعجز عنه و�صائل الإعام التقليدية. 
اإل���ى ���ص��ب��ة، ك��ان��ت ول ت����زال، ال�صحف  اأن ي��ت��ح��ول ال��ل��ف��ظ  وق��ب��ل 
ال�صفراء م�صطلحا ي�صر اإلى �صكل معني ل�صحف اأ�صغر من ال�صكل 

املعتاد
ويباع ب�صعر اأرخ�س، مما ي�صكل حتديا لل�صحف التقليدية كبرة 

احلجم.

جهات مساندة
وت�صاندها  ال�صفراء  ال�صحف  الديكتاتورية  احلكم  اأنظمة  وت��دع��م 
كو�صيلة ناجعة وناجحة لاإلهاء واإتاحة قدر هائل من القيل والقال 

يف اأمور ل ت�صر ول تنفع اأو كما يقال بالعامية »ل تودي ولجتيب«.
وبعد ظهور و�صائل الت�صال اجلديدة لب�صت ال�صحافة ال�صفراء 
ثوبا جديدا هو  ال�صحف الإلكرتونية،  ومواقع التوا�صل الجتماعي.

صحافة صفراء سعودية
الإلكرتونية  ال�صحف  بع�س  اأ�صبحت  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ويف 
اأخذت دور ال�صحافة ال�صفراء حيث تهتم  ت�صكل خطرا كبرا بعدما 
بالإثارة والف�صائح بعد اأن انت�صرت هذه ال�صحف ب�صورة كبرة وباتت 

اأر�صا خ�صبة لل�صحافة ال�صفراء.
والبلبلة  الأراج��ي��ف  لبث  ت�صعى  وامل��واق��ع  ال�صحف  ه��ذه  اأن  كما 
والطائفية وخلط  واملذهبية  املناطقية  النعرات  ال�صائعات وبث  ون�صر 
ف�صا  الجتماعي   امل�صهد  على  ال�صبابية  م��ن  ن��وع  واإث����ارة  الأوراق 
عن حماولتها النيل من الأ�صخا�س واملوؤ�ص�صات بالكذب والفرتاءات 

والتجريح وال�صتم والتزييف.

الصحف اإللكترونية 
خليفة الصفراء

يكر�س اجلميع فكرهم خلدمة احلقيقة.

كيف كان وقع خرب �فتتاح ق�شم 
لالإعالم يف جامعة امللك خالد

وهل �ستوافقني على دعمه
متى طلب منك ذلك؟

���ص��ع��دت ج����دا ب���ه���ذا اخل����رب لأن�����ه ب��داي��ة 
اع���������رتاف ب���اأه���م���ي���ة وج��������ود ال��ع��ن�����ص��ر 
الن�صائي يف هذا املجال ودعمه بالدرا�صة 
اأتردد حلظة لو طلب  والتخ�ص�س، ولن 
مني دعمه من خال  تنفيذ دورة مثا، 
اأ���ص��اف��ا يل الكثر  ف��اخل��ربة وامل��م��ار���ص��ة 
ما  اأع��ط��ي  ب���اأن  �صاأفتخر  ل��ذل��ك  مهنيا،  

تعلمته ملحبات الإعام. 

متى حت�سني بال�سعادة
يف جمال عملك وهل من موقف 

حمرج مررت به؟
اأك������ون ���ص��ع��ي��دة ع��ن��دم��ا ت�����ص��ل ر���ص��ال��ت��ي 
الإعامية بالطريقة التي  خططت لها، 
كثرا  ي�صعد  ال�صحفي  اأو  والإع���ام���ي 
لق�صية  ج��ي��دة  ف��ع��ل  ردود  ي���رى  ع��ن��دم��ا 

اأثارها اأو خرب اأفاد اجلميع.
اأم�����ا امل���واق���ف ف��ه��ي ك���ث���رة، ول��ك��ن 
مادة  تقدم  عندما  يكون  املحرج  املوقف 
اإع���ام���ي���ة ن��اق�����ص��ة جت��ع��ل م���ن امل��ت��ت��ب��ع 

يت�صاءل عن تفا�صيل اأكر.

مب تن�سحني الإعالمية املبتدئة؟
لديها  واأن  ومواهبها  بقدراتها  تثق  اأن 
م���ا ت�����ص��ت��ط��ي��ع ت��ق��دمي��ه مل��ج��ت��م��ع��ه��ا، واأن 
تتوقف  ل  واأن  نف�صها،  لتطوير  ت�صعى 
متى وجدت �صعوبات اأو معوقات، واأن ل 
ت�صمح لأحد اأن يثنيها عن الطريق الذي 

ر�صمته يف اأحامها.
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إعالم

إعالميات يتحدثن عن اإلعالم واإلشاعة ومؤتمرها الدولي

اإلعالمية رانيا العبداهلل:
الشائعة تحتل70% مما ينشر

في اإلعالم الجديد
فجر الشهراني

اأن  العبداهلل  ران��ي��ا  الإع��ام��ي��ة  اأو�صحت 
حماربة الإ�صاعة يف املجتمع تبداأ بالفرد 
انت�صارها.  يف  الرئي�صي  ال�صبب  باعتباره 
و�صردت العبداهلل حمتويات الورقة التي 
والإ���ص��اع��ة،  الإع����ام  م��وؤمت��ر  قدمتها يف 
ال�صبكات من  تناولت ظاهرة  اأنها  مبينة 

خال تف�صر العملية الت�صالية.

كيف ترين الإ�ساعة
يف الإعالم اجلديد؟ 

ال�صائعة تاأخذ م�صاحة 70% مما ين�صر يف 
الإعام اجلديد، وهذا ي�صتوجب �صرورة 
ب�صبكات  تنت�صر  التي  باملحتويات  الوعي 
التوا�صل الجتماعي والنظر اإليها نظرة 
حاذقة، فلي�س ما اأراه يجب اأن اأ�صدقه اإل 

بعد التاأكد من �صحته.

نبذة عن الورقة
التي قدمتها يف موؤمتر

الإعالم والإ�ساعة؟
ف�صرت هذه الورقة ظاهرة ال�صبكات من 
ولعل  الت�صالية،  العملية  تف�صر  خال 
الأوراق العلمية التي بلغ عددها 70 ورقة 
ومت تقدميها يف هذا املوؤمتر يقودك اإلى 
التفكر يف ما هو اجلديد الذي �صاأقدمه، 
ت�صتند  اج��ت��م��اع��ي��ة  ظ���اه���رة  ف��ال�����ص��ائ��ع��ة 
اأن  وهي  الوحيدة،  تكون  قد  نظرية  اإل��ى 
ال�صائعة تنت�صر بوجود  اأهمية للمو�صوع 

وغمو�س حوله.
اأو   ففكرت باختيار مو�صوع جديد 
الظاهرة  ه��ذه  لتف�صر  ج��دي��دة  طريقة 
م�����ن خ������ال م�����ا ي�������ص���م���ى ط���وب���ول���وج���ي���ا 
���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي وه���ذه 
م�صتند  امل�����ص��م��ى  ه���ذا  اأو  ال��ط��وب��ول��وج��ي��ا 
وهي  الريا�صيات،  اأو  احلا�صب  علم  اإل��ى 
الطوبولوجيا الهيكلية التي تقوم عليها 
���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي بحيث 
بع�س  مع  بع�صها  احلا�صبات  ترتب  اإنها 
�صبكات  خال  واملعلومات  البيانات  لنقل 

املعلومات.
ه�����ذه الآل����ي����ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا 
التي  ه��ي  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات 
تقوم على ن�صر ال�صائعة بطريقة �صريعة 
لأنها تعتمد على منوذجني هما: الدفع 

وال�صحب.
 يف من���وذج ال��دف��ع اأح��ي��ان��ا ت�صرتك 
ك���ث���را يف ر����ص���ائ���ل خ���دم���ات اجل������وال اأو 

املعلومة  اإلينا  ت�صل  ا�صرتاكات  خدمات 
وبع�صها  نطلبها  اأن  دون  خ��ال��ه��ا  م��ن 
���ص��ح��ي��ح والآخ�������ر خ���اط���ئ وه�����ذا من���وذج 
ال����دف����ع، اأم�����ا من�����وذج ال���دف���ع وال�����ص��ح��ب 
وبهذا  ن�صرها،  ونعيد  املعلومات  فتاأتينا 
اأ�صهمنا يف ن�صر الإ�صاعة ب�صكل  نكون قد 
���ص��ري��ع. ال��ف��ا���ص��ل اأو الأم����ر امل��ه��م ه��و اأن 
ط��وب��ول��وج��ي��ا ال�����ص��ب��ك��ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأن 
ال��ع��ق��د ال�صغرة  ه��ن��اك ع��ق��دا ���ص��غ��رة، 
ت��ت��م��ث��ل يف ح�������ص���اب���ات امل�����ص��ت��خ��دم��ني يف 
وه���ي مرتبطة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ص��ب��ك��ات 
ال�صركة  ح�����ص��اب  وه���و  األ  اأك����رب  مب��ح��ور 

الأم: في�س بوك، تويرت وغره.
اأو  ان��ت�����ص��رت  اإذا  ت��ت��ف��رع  واأح���ي���ان���ا 
ب�صبكة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ص��ب��ك��ة  ت��رت��ب��ط 
اأحيانا تريدين  اأخرى، كيف؟  اجتماعية 
اأن��ك  اأي�����ص��ا  ي��رتت��ب عليها  ت��غ��ري��دة  ن�صر 
تريدين اإر�صالها بالإن�صتجرام اأو الفي�س 
ب�����وك، ه����ذا ي��رت��ب��ط مب���ح���ور ك��ب��ر من 

حمور اآخر وهكذا تنت�صر ال�صائعة.

تقييمك لفعاليات املوؤمتر؟
املوؤمتر جمع نخبة علمية رائعة ا�صتفدنا 
ك���ث���را مم���ا ق����دم وط������رح، وف���ت���ح اأب���ع���ادا 
ج��دي��دة ب��ط��ري��ق��ة ال��ت��ف��ك��ر يف ط���رح اأي 
م��و���ص��وع يف امل��وؤمت��رات ال��ق��ادم��ة. اأمتنى 
اأن ت���ق���دم م��ث��ل ه����ذه امل����وؤمت����رات  دائ���م���ا 

الدولية التي ت�صمح بالتاقح الفكري.

وماذا عن تو�سياته؟
متثلت تو�صيات املوؤمتر يف �صرورة توعية 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���ال امل�����واد ال��ت��دري�����ص��ي��ة 
اأنظمة  فر�س  جانب  اإل��ى  التعليمية،  اأو 
وق���وان���ني جت���رم ال�����ص��ائ��ع��ات ون��ا���ص��ري��ه��ا، 
اأو ه��ي��ئ��ات خ��ا���ص��ة  وت��اأ���ص��ي�����س ج��م��ع��ي��ات 
املتحدثني  تتمثل يف  ال�صائعات  بت�صحيح 
ال��ر���ص��م��ي��ني يف اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ص��ة وم��ن 
ل���دي���ه���م ال��ت��ف��ك��ر ال���ن���اق���د يف حم���اول���ة 

ت�صحيح الأخبار الكاذبة.
ال��ف��رد هو  اأن  اإل���ى  امل��وؤمت��ر  وخل�س 
ال�����ص��ب��ب ال��رئ��ي�����ص��ي يف ان��ت�����ص��ار الإ���ص��اع��ة 
ل��ذل��ك جت���ب ت��وع��ي��ت��ه م���ن خ���ال و���ص��ع 
الإل��ك��رتوين،  الن�صر  اآل��ي��ات  تتناول  م��واد 
ف��ه��ن��اك اآل���ي���ات ع��ن ال��ن�����ص��ر الإل���ك���رتوين 
اأن يعيها ال��ف��رد وي��درك  و���ص��واب��ط لب��د 
خطورتها على اأمن جمتمعه حتى يكون 
لديه القدر الكايف من الوعي بعدم ن�صر 
اأي �صائعة اأو اأي خرب مغلوط قد ُيح�صب 

عليه .

د. ساميه غزواني: 
اإلشاعة كالزئبق

تنتشر في اإلعالم 
الجديد دون رقيب

سميرة عبداهلل القحطاني

اأبوبكر غزواين  و�صفت الدكتورة �صامية 
الإ����ص���اع���ة ب��ال��زئ��ب��ق ي��ن��ت�����ص��ر يف الإع����ام 
اجلديد وي�صعب ال�صيطرة عليه، م�صرة 
واأثنت  بالتوعية.  تبداأ  اأن حماربتها  اإلى 
غ������زواين ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج م���وؤمت���ر الإع�����ام 
والإ�صاعة الذي اأقيم موؤخرا، متمنية اأن 

تطبق نتائجه على اأر�س الواقع.

تلخي�ض موجز لظاهرة 
الإ�ساعة يف الإعالم؟

هذا ال�صوؤال يطرح الإ�صكالية اجلوهرية 
ل��ظ��اه��رة الإ���ص��اع��ة وه��ي اأن��ه��ا حتى الآن 
ك����ظ����اه����رة م�����ن ال���ن���اح���ي���ة الإع����ام����ي����ة 
ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  وك���ظ���اه���رة  والت�صالية  
وتعريفها  مفهومها  يكتمل  مل  العلمية 
ال���ك���ام���ل وال�������ص���ام���ل، ح��ي��ث ي���ح���اول كل 
اأن يتطرق لهذه الظاهرة  باحث وباحثة 
ويقدم مفهوما، كل ح�صب اخت�صا�صه يف 

الت�صال اأو يف علوم الجتماع.
ولكن كما هو مفهوم فاإن التعريف 
باأنها  النا�س  العامي للعرب متداول بني 
ظ��اه��رة ك��ال��زئ��ب��ق. وال��زئ��ب��ق خ��ا���ص��ي��ة ل 
ظ��اه��رة  ف��ه��ي  ب��ه��ا،  الإم�������ص���اك  ن�صتطيع 
رمبا  لاأ�صف  ولكن  ومنت�صرة  اجتماعية 
تاأخذ وقتا، لذا فهي ظاهرة علمية لي�س 

لها تعريف قائم بذاته.

تقييمك للموؤمتر؟
هذه  على  خالد  امللك  جامعة  اأحيي  اأول 
املوؤمتر  فكرة  اأن  خا�صة  الرائعة،  الفكرة 
اأت����ت يف وق����ت م��ه��م ج����دا ع��ل��ى م�صتوى 
البلدان العربية والإ�صامية نظرا لأنها 
حدتها  وزادت  ال��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  ع��ر���ص��ة 
للتوا�صل  احلديثة  الو�صائل  انت�صار  مع 

والإعام.
امل��وؤمت��ر ثريا ج��دا باملداخات  ك��ان 
ولكن  التنظيم،  ناحية  م��ن  وامل�����ص��ارك��ات 
اإليه  اأري��د الإ�صارة  هناك �صيء مهم جدا 
من  والتفاعل  واحل�����ص��ور  امل�صاركة  وه��و 
ق��ب��ل ط����اب وط���ال���ب���ات الإع��������ام، وه��ي 
بهذا  تهتم  التي  القليلة  امل��وؤمت��رات  م��ن 
اجل��ان��ب، ح��ي��ث ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي احل�صور 
وال�����ص��غ��ف والأ����ص���ئ���ل���ة ال���ت���ي ت���رق���ى اإل���ى 
م�صتوى املادة املطروحة علميا ومنهجيا، 

وبالتجاوب من  بهذه اخلطوة  اأ�صيد  لذا 
قبل الطاب والطالبات.

نتائج املوؤمتر كيف تقيمينها؟
اأهم ما ميز املوؤمتر اأنه جمع متخ�ص�صني 
نظر خمتلفة، حيث قدمت  لهم وجهات 
كما  مهمة.  وب��ح��وث  واأوراق  م��داخ��ات 
توليها   التي  الأهمية  اأو���ص��ح  امل��وؤمت��ر  اأن 
ال�صلبي  وتاأثرها  الظاهرة  اململكة لهذه 
ع��ام��ة،  ب�صفة  ال��ع��رب��ي��ة  املجتمعات  ع��ل��ى 
وه�������ذا ي��ح�����ص��ب جل���ام���ع���ة امل����ل����ك خ��ال��د 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ك��ان��ت ���ص��ب��اق��ة يف ط���رح ه��ذه 
علمي  م���وؤمت���ر  م�����ص��ت��وى  الظاهرة على 

وعاملي.

كيف ترين تاأثري الإ�ساعة
يف الإعالم اجلديد؟

الإع��ام  يف  تنت�صر  كالزئبق  ال�صاعة  اإن 
اجل���دي���د، ول���اأ����ص���ف ف��ه��ي ت�����ص��ت��غ��ل ه��ذا 
الإعام اجلديد كي ينت�صر اأكر وي�صعب 

الإم�صاك به.

ما الذي تقرتحينه ملحاربة 
الإ�ساعة يف الإعالم؟

ت��ق��وم و���ص��ائ��ل الإع���ام  اأن  اأي  ال��ت��وع��ي��ة، 
توعية  يف  ب��دوره��ا  واحلديثة  التقليدية 
ت��ك��ون  اأن  اأي  م�����ص��ت��م��ر،  ب�����ص��ك��ل  ال���ن���ا����س 
وذل��ك  معينة،  لفرتة  ولي�صت  متوا�صلة 
امل��دى  على  ت��ك��ون  كاملة   با�صرتاتيجية 

الطويل.
تكفي،  ل  وح��ده��ا  التوعية  اأن  كما 
اإط���ار قانوين  ي��ك��ون ه��ن��اك  اأن  ب��ل يجب 
وت�����ص��ري��ع��ي ب��ت��ح��دي��د م��ع��ن��اه��ا ال��ق��ان��وين 
الإ�صاعة، وفر�س عقوبات على كل  لهذه 

من يطلقها اأو يبثها اأو يتتبعها. 
اأن ه��ذا الأم��ر �صعب لكنني  واأع��ل��م 
ن�صتطيع  ال��ن��ه��اي��ة  اأن��ن��ا يف  م��ن  م��ت��اأك��دة 

حماربة هذه الظاهرة.
وقد تبني لنا من خال املداخات 
ن�صتطيع  اأن���ن���ا  والإ����ص���ام���ي���ة  ال��ف��ق��ه��ي��ة 
الإ�صامي  وال��دي��ن  الفقه  م��ن  انطاقا 
ما  ن�صتلهم  اأن  اإل��ى  ال�صباقني   نكون  اأن 
يف  ن��ب��داأ  ل��ك��ي  ت�صريعنا   م��وج��ود يف  ه��و 
و�صع املامح الأولى للتعريف القانوين 
وف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ه���ذه ال��ظ��اه��رة 

ومروجيها.

نايف االحمري

التقت »اآفاق« اأ�صتاذة الإعام والت�صال بجامعة ال�صارقة الدكتورة رحيمة 
ال���ذي نظمته  والإ���ص��اع��ة  ل��اإع��ام  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  عي�صاين، على هام�س 

اجلامعة يف �صفر املا�صي يف هذا اللقاء ال�صريع.

انطباعك عن زيارتك للمملكة العربية ال�سعودية؟
 2009 ع��ام  ال��ري��ا���س  زرت  اأن  �صبق  وق��د  لل�صعودية،  الثالثة  زي��ارت��ي  ه��ذه 
عام  املنورة  املدينة  زرت  كما  �صعود،  امللك  بجامعة  الإع��ام  ق�صم  وحتديدا 

2010 للعمرة ولزيارة اجلامعة الإ�صامية.
وم�صاركتي يف موؤمتر الإعام والإ�صاعة باأبها تعد الزيارة الثالثة يل،  
اأهل  وانطباعي عن ال�صعودية مل يتغر منذ الزيارة الأول��ى، فال�صعوديون 

كرم ويوفرون كل �صيء لل�صيوف، ون�صعر باأننا يف بلدنا عند زيارة اململكة.

ما الفرق بني الإعالم والإ�ساعة؟
ه��ن��اك ف���رق بينهما، ف���الإع���ام ي��ف��رت���س ف��ي��ه اأن ي��ق��دم احل��ق��ائ��ق ك��م��ا هي 
ال�صدق  الإ�صاعة فهي معلومات تخلو من  اأما  بدقة ومو�صوعية متناهية، 

واملو�صوعية والدقة وتخلو من �صكل املعلومة لأنها مكذوبة. 

تقييمك لنتائج املوؤمتر؟
امل���وؤمت���ر ج���اء يف وق��ت��ه مت���ام���ا، لأن امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي اأ���ص��ب��ح ي��ع��ي�����س على 
الإ�صاعة منذ ا�صتحداث مواقع التوا�صل الجتماعي وحتى و�صائل العام 
على  ي��ده  و�صع   املتنوعة  وحم��اوره  ببنوده  املوؤمتر  اأن  واأعتقد  التقليدية. 

اجلرح احلقيقي. 

د. رحيمة 
عيساني:

مواقع التواصل 
االجتماعي 

جعلت المجتمع 
العربي يعيش 
على اإلشاعات
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الرأي الجامعي

ع�����ص��ر م��ن��ط��ق��ة ج��م��ي��ل��ة مب���ا ح��ب��اه��ا 
اهلل م���ن ن��ع��م ال��ط��ب��ي��ع��ة اخل�����ص��راء 
ال�صرتاتيجي،  وموقعها  ومنتجاتها، 
منها  اجلبلية  املتنوعة؛  وت�صاري�صها 
و�صحبها  الأخ��اذ،  وال�صهلية، ومناخها 
امل���رتاك���م���ة ال���ت���ي مت���وج���ت ح��ن��اي��اه��ا 
ف�صبحان  امل��ط��ر  خلفه  طيف  ب��األ��وان 

من اأبدع.
اأجن�����ب�����ت اأح�����������ص�����اوؤه�����ا الأدب���������اء 
والق�صة  ال���رواي���ة  وك��ت��اب  وال�����ص��ع��راء 
وال���ك���ل���م���ة وال���ف���ن���ان���ني ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ني 
وامل���ط���رب���ني وامل��م��ث��ل��ني وال��ع��ل��م��اء يف 
امل��ج��الت امل��ت��ع��ددة ف��ربع��وا واأب��دع��وا 

حتى تاألقت ع�صر.
����ص���ي���ف ع�������ص���ر ي���ع���ت���رب م�����اذا 
مناطق  يف  احل��ر  لهيب  م��ن  للفارين 
خم��ت��ل��ف��ة داخ����ل ال���وط���ن اأو خ��ارج��ه. 
تكاملت اأطراف اجلمال يف ع�صر من 
بحر وبر، و�صماء واأر�س، وهواء عليل، 
تناثر  غ��ي��ث  ورذاذ  ب������اردة،  ون�����ص��م��ات 
الب�صيطة اخل�صراء  اأر���س  على  كدرر 
متيزت  خ��اب��ة  حلة  ع�صر  فاكت�صت 
ع��ب��ره��ا، وجمالها  وع��ب��ق  ب��ط��ه��ره��ا، 

الآ����ص���ر، واك��ت��ح��ل��ت امل���اآق���ي ب��اخ�����ص��رار 
تنف�س من عروق �صدرها.

الذهبي،  ترابها  ع�صقنا  ع�صر، 
الأخ�����ص��ر،  ب�صاطها  على  وتدحرجنا 

و�صربنا من عذب ماء اآبارها.
تكتمل  مل   ع��رو���س  ع�صر،  لكن 
زي����ن����ت����ه����ا ل����رت�����ص����ي م������ن ي����رت����اده����ا  
ومبانيها  وتنتحب،  تئن  فطرقاتها 

املهجورة ت�صرخ وت�صتغيث.
متناق�صة  ب��األ��وان  ُلطخ  جمالها 
لف��ت��ق��اد ال��ن��ظ��ام وال��ت��ن�����ص��ي��ق، و���ص��وء 
ال��ت��خ��ط��ي��ط، ف��ه��ن��ا ط���رق���ات م��دم��رة، 
وهناك خطوط مل تكتمل ومل يطراأ 
لها  ي�صمن  م��ا  اأو  حت�صني  اأي  عليها 

اجلودة.
ه��ن��اك ق����رى اأث���ري���ة م��ه��م��ل��ة مل 
والتجديد،  ال��رتم��ي��م  اأي����ادي  مت�صها 
واآث������ار م��دف��ون��ة مل ت��ن��ل ح��ظ��ه��ا من 
اأو  واكت�صافها  عنها  للبحث  الهتمام 
ما يحفظ لها حق احلياة من جديد.

ه��ن��ا م��ع��امل زراع���ي���ة اأدب�����ر عنها 
ليحرتفوا  خلفهم  وتركوها  مالكوها 
اأخ����رى يف امل��دي��ن��ة ت���در عليهم  م��ه��ن��ا 

من الملوم؟
د. إيمان عبد اهلل العسيري

مساعدة رئيس التحرير )القسم النسائي(

تبهجهم كما  لكنها مل  ال��وف��ر،  امل��ال 
كانت تفعل جناتهم التي طاملا جلوؤوا 
اإليها من ن�صب احلياة وعنائها طلبا 

للراحة وال�صرتخاء.
ه��ن��اك م��ن��ت��زه��ات مل ي��ح��ف��ل بها 
اأي��ادي  وقطعوا  بها  فعبثوا  املتنزهون 
واأ�صعلوا  ج��ذوره��ا  وحطموا  ظالها 
بل  ذل��ك  يكفهم  مل  بطونها،  يف  النار 
اأنفا�صها  لتختنق  ل��ث��ام  دون  ت��رك��وه��ا 
اأنها  وامل��وؤمل  خلفوها.  كريهة  بروائح 
مل جتد يدا حانية تعتني بها وتهبها 

روحا تبعث فيها احلياة.
م��ط��ار ت��ك��د���س ف��ي��ه امل�����ص��اف��رون 
واختنقوا باأنفا�س بع�صهم ومل يحظ 
باأريحية  وي��رتع��رع  لينمو  بالفر�صة 
مع النمو ال�صكاين الذي يزداد �صهريا 

ولي�س �صنويا.
اأ���ص��ج��ار ال��زي��ن��ة ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 
لأن��ه��ا  بع�صا  بع�صها  ي��ن��ع��ي  م��ب��ع��رة 
تقف حرى يف طابور انتظار متعرج، 
وانحنت  معاملها  اختفت  والبا�صقات 
خجا لأنها جتردت من رداء اجلمال.
عذرا ع�صر فاأنا وحدي ل اأكفي!

لب�������د م�����ن ت����اأك����ي����د اأه����م����ي����ة اجل����د 
ال�صتذكار،  على  وامل��داوم��ة  واملثابرة 
ولب�����د م���ن ال����ص���ت���ف���ادة م���ن ال��ك��ث��ر 
م��ن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��درا���ص��ة التي 
اأ����ص���ب���ح���ت ع��ل��م��ا ي����در�����س يف ب��ع�����س 
اجلهات، ولو بحث القارئ الكرمي يف 
قوقل عن study strategies لوجد 

الكثر منها.

���ص��ك يف  ال���ف���ه���م؟ ل  اأم  احل���ف���ظ 
ومن  احل��ف��ظ،  على  ي�صاعد  الفهم  اأن 
اخل��ط��اأ جم���رد ح��ف��ظ امل��ع��ل��وم��ات دون 
فهمها؛ فاحلفظ )اأو املعرفة املجردة( 
تاأتي يف اأ�صفل الهرم الذي يعرف بهرم 
بل  الكيفية،  فهم  فوقها  وياأتي  ميلر، 
وف���وق ذل��ك ق���درة ال��ط��ال��ب على �صرح 
ت��ل��ك ال��ك��ي��ف��ي��ة، وي���اأت���ي يف ق��م��ة ال��ه��رم 
العملي  التطبيق  على  الطالب  ق��درة 

لتلك املعرفة.
ك���ان لب���د م���ن احل��ف��ظ يف   واإذا 
من  العديد  فهناك  اجل��زئ��ي��ات  بع�س 
ال��ط��رق ال��ت��ي مي��ك��ن ال���ص��ت��ف��ادة منها 
وال���ت���ي ي��ع��ت��م��د جن��اح��ه��ا ع��ل��ى ن��وع��ي��ة 

اأم  �صمعيا  متعلما  ك���ان  ���ص��واء  املتعلم 
متعلما ب�صريا.

 من تلك الطرق املذاكرة ب�صوت 
م�صموع، والتخطيط والتظليل وكتابة 
ه���وام�������س وم���ل���خ�������ص���ات ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
املهمة، كما ميكن ابتكار طرق م�صاعدة 
ل��ل��م��ذاك��رة م���ن ق��ب��ل ال��ط��ال��ب نف�صه 
mnemonics؛  ب�  يعرف  ما  وهي   –
ك��ت��ج��م��ع الأح�������رف الأول�������ى م���ن ع��دة 
نقاط وينتج عنها كلمة مفهومة, وقد 
جتمع يف اأوائل كلمات جملة معينة، اأو 
ي�صتخدم »الكلمات املفتاحية« يف ذلك، 
اأو  املعلومات،  لتلك  خارطة  ير�صم  اأو 
اأو ر�صم بياين، وقد  ي�صعها يف ج��دول 

يكتب منها �صعرا اإن كان ذا موهبة يف 
اأو  طرفة  منها  يجعل  ق��د  ب��ل  ال�صعر، 
اأهله  بلهجة  اأو  معني  بحدث  يربطها 
يعلم  ق�صة  منها  ي�صنع  اأو  اخل��ا���ص��ة، 
هو مغزاها، وقد يربط تلك املعلومات 

ربطا ت�صل�صليا اأو منطقيا اأو كميا.
ك��م��ا مي��ك��ن اأن مي��ت��ح��ن ال��ط��ال��ب 
وه��و  وع��م��ل��ي��ا،  و�صفهيا  ك��ت��اب��ي��ا  نف�صه 
نوع من املذاكرة يظهر حقيقة اإن كان 
�صيتمكن من ا�صرتجاع املعلومة اأم اإنه 

يحتاج ملزيد من املذاكرة.
ولب����د م��ن امل��راج��ع��ة، وال��رتك��ي��ز 
على الأهم فاملهم؛ لأن الوقت حمدود 
اإعطاء الوزن نف�صه  ولي�س من املنطق 
ل��ك��ل اجل���زئ���ي���ات؛ ف���الأه���م م��ث��ا من 
ناحية علمية اأو عملية اأو تطبيقية اأو 
ي�صتدعي  الم��ت��ح��ان  ناحية  م��ن  حتى 

زيادة الهتمام.
الطالب  يحر�س  اأن  م��ن  ب��د  ول 
على ا�صتغال الوقت وتوزيعه، وتهيئة 
ال�صتمتاع  وحم���اول���ة  امل���ذاك���رة،  بيئة 
امل��ل��ل بالتنويع  ي���ذاك���ر، م��ع ط���رد  مب��ا 
امل��ذاك��رة واأوق��ات��ه��ا واأماكنها،  يف ط��رق 
ب��ني الفينة  ال��راح��ة  واأخ���ذ ق�صط م��ن 
تنح�صر  اأن  ي�����ص��رتط  ول  والأخ�����رى. 
امل����ذاك����رة يف ك��ت��اب وم����ذك����رة، ف��ه��ن��اك 
واملواقع  مثا،  الإلكرتونية  الو�صائل 
حتى  ب��ل  الن���رتن���ت،  ع��ل��ى  التعليمية 
العاقة  ذات  ال��درو���س  اأح��د  م�صاهدة 

على يوتيوب.
�صاح  اجلماعية  امل��ذاك��رة  ول��ع��ل   
ناجحة  و�صيلة  تكون  فقد  ح��دي��ن؛  ذو 
يف ال�صتذكار، لكنها قد تكون م�صيعة 
للوقت لو كانت املجموعة غر جادة، اأو 

متفاوتة تفاوتا كبرا يف امل�صتوى.
ي���ك���ون من  اأن  اأمت���ن���ى  خ���ت���ام���ا، 
ال�����ص��ن��ة  م���ت���ط���ل���ب���ات اجل����ام����ع����ة يف 
التح�صرية مقرر مب�صمى »مهارات 
الدرا�صة اجلامعية« يجمع مثل هذه 
ب��ط��ري��ق��ة علمية  امل��ت��ن��اث��رة  الأف���ك���ار 

منهجية.

من طرق المذاكرة الفعالة
د. غازي بن عدالن 

الشمراني 
وكيل كلية الطب

للشؤون األكاديمية

عتاب النفس
للنفس

هيا علي الخثعمي
طالبة بقسم اللغة العربية في بلقرن

اأمام  اأذكرها  اأن  اأخجل من  اأثقال على عاتقي.  تنهكني ذنوبي وكاأنها 
اخللق، فكيف باخلالق الذي يراها ويعلم بها؟

مللت من كرة التوبة والعودة، مللت من عتاب نف�صي،  يرهقني 
التفكر بها، يقتل النوم بعيني.

احلياة  عليه  �صعبت  الإن�����ص��ان  ك��رب  اأفكلما  ه��ك��ذا؟  ال��دن��ي��ا  مل���اذا 
كلما  ويقول:  دائما  بداخلي  يهم�س  يقتلني،  خوف  داخلي  و�صاقْت؟ 
يقول:  وك��اأن��ه  عليها،  ال�صيطرة  ت�صتطيعني  فا  ذنوبك  زادت  ك��ربت 

متني العي�س ولكن يف حدود.
اأمتنى  وح��ال جمتمعي،  ح��ايل  اأ�صلح  اأن  اأمت��ن��ى  ي��ح��رتق.  قلبي 

اأ�صياءا كثرة تنتهي عند حدود التمني، حدود ي�صعب علي جتاوزها.
داخلي �صجن بالياأ�س مزدحم، �صعور يوؤذيني، ي�صعب علي و�صفه، 
يقيدين بقيود اأقوى من احلديد، لعله خويف من تلك الذنوب كلها، يا 

رب جد علي بتوبة ن�صوح قبل املوت من كل ما يغ�صبك.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

مساعد رئيس التحرير للتحرير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير للمتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير )القسم النسائي(
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

مدير التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد ) رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
أحمد علي العياف
سلمان علي العلي
خالد محمد العمري

سلطان عوض العسيري
عبد العزيز رديف

عبد اهلل علي زارب
منصور محمد كويع

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل، عبد الوهاب األلمعي

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد
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نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933
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كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة »آفاق«

المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(
هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
بجانب  ويعي�س  الإن�����ص��ان  ي�صكن  اأن 
ج����ران ط��ي��ب��ني ق��د ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ر 
ق�����وي مي���ن���ع ح������دوث ن����وب����ات ال��ق��ل��ب 
وال�����ذب�����ح�����ة ال�����������ص�����دري�����ة، ه�������ذا م��ا 
ت��و���ص��ل اإل��ي��ه ال��ب��اح��ث��ون م��ن جامعة 
اأرب������ور«  »اآن  مب��دي��ن��ة  »م��ي�����ص��ي��ج��ان« 
ب��ولي��ة »���ص��ي��ك��اج��و« الأم��ري��ك��ي��ة، ومت 
ن�صر نتيجة الدرا�صة بعد اأربع �صنوات 
من البحث العلمي امليداين يف »جملة 
التي  املجتمع«  و�صحة  الأوب��ئ��ة  علم 
ت�����ص��در يف ل���ن���دن، وذل�����ك يف ع��دده��ا 
ال�صادر يف ال� 19 من اأغ�صط�س 2014.

ف��ل��ق��د اأث���ب���ت���ت ت���ل���ك ال���درا����ص���ة 
وم��ن��اط��ق  اأح����ي����اء  يف  ال��ق��اط��ن��ني  اأن 
م��زع��ج��ة ف��ي��ه��ا م�����ص��اي��ق��ات ون��زاع��ات 
ب����ني اجل�������ران ف������اإن ن�����ص��ب��ة ح����دوث 
الن�صبة  �صعف  بينهم  القلب  ن��وب��ات 
ي��ت��م��ي��ز  امل���ق���ي���م���ني يف و������ص�����ط  ب�����ني 
بالهدوء ويت�صف باملودة واملحبة بني 
اجلران، وي�صود فيه الرتابط املتني 
وتعلو  القوية،  املجتمعية  وال��رواب��ط 
ويعم  ال�صاكنني،  بني  الثقة  روح  فيه 
ف��ي��ه ال��ت��ع��اون ب��ني ال�����ص��ك��ان، وي�����ص��رع 

وقت  بع�صا  بع�صهم  مل�صاعدة  النا�س 
احلاجة وال�صرورة وال�صدة، ومل جتد 
الدرا�صة عاقة له بامل�صتوى املعي�صي 
التح�صيل  درج����ة  اأو  احل��ي��اة  ومن���ط 

العلمي.
م��ن  وورد«  »ج�����ول�����ى  وع���ل���ق���ت 
ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب ال��ربي��ط��ان��ي��ة على 
ذكرنا  »لطاملا  قائلة  ال��درا���ص��ة  نتائج 
اأن الطعام والتمارين الريا�صية لي�س 
فقط هما الوحيدان اللذان يتحكمان 
املحيطة  للبيئة  ب��ل  القلب  �صحة  يف 
بنا وللمجتمع الذي نعي�س فيه تاأثر 

مهم على �صامة واأداء القلب«.
ن�صرت  التي  الدرا�صة  ولعل هذه 
يف »جم����ل����ة ع���ل���م الأوب������ئ������ة و���ص��ح��ة 
جانبا  لنا  بينت  ق��د  ت��ك��ون  املجتمع« 
الإ���ص��ام يف عاقة  �صبق وحكمة  من 
اجل���������ران ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م، ف���ه���ا ه��و 
امل�صلك  لف�صل  جديدة  ميزة  ي�صيف 
احل�����ص��اري ب��ني اجل���ران بجانب ما 
كان معروفا من قبل، األ وهو اجلانب 
ال��ط��ب��ي ال���وق���ائ���ي، ح��ي��ن��م��ا ي��خ��ربن��ا 
عن  الن�صاء  �صورة  يف  الكرمي  ال��ق��راآن 

اأم  م�صلما  اجُل��ن��ب،  للجار  الإح�����ص��ان 
امل�صطفى  ����ص���رة  ويف  م�����ص��ل��م.  غ���ر 
�صلى اهلل عليه و�صلم اأمثلة على طيب 
معاملة اجل��ران حتى لو مل يكونوا 
ال�صاة  اأحاديثه عليه  امللة، ويف  على 
عن  التوجيهات  من  الكثر  وال�صام 
»م��ازال  اجل��ران  مع  التعامل  ح�صن 
جربيُل يو�صيني باجلاِر حتى طننُت 

ُثه« )�صحيح اأبي داود(. اأنه �صيورِّ
 ِ ِب��ي ُه��َرْي��َرَة اأَنهَّ َر���ُص��وَل اهللهَّ وَع��ْن اأَ
ُ َعلَْيِه َو�َصلهََّم َقاَل: » َمْن َكاَن  لهَّى اهللهَّ �صَ
ِ َواْل��َي��ْوِم الآِخ���ِر َف��ا ُي��وؤِْذ  ُي��وؤِْم��ُن ِب���اهللهَّ
ِ َواْل��َي��ْوِم  َج��اَرُه، َوَم��ْن َك��اَن ُي��وؤِْم��ُن ِب��اهللهَّ
ِمُن  الآِخِر َفْلُيْكِرْم �َصْيَفُه، َوَمْن َكاَن ُيوؤْ
اأَْو  ا  َخ��ْرً َفْلَيُقْل  َواْل��َي��ْوِم الآِخ���ِر   ِ ِب��اهللهَّ

ِلَي�ْصُكْت«.)متفق عليه(.
وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل 
ل   ِ »واهللهَّ َو���َص��لهَّ��َم  َعلَْيِه   ُ اهللهَّ لهَّى  �صَ  ِ اهللهَّ
يوؤمُن، واهللهَّ ل يوؤمن، واهللهَّ ل يوؤمن، 
؟ ق��ال:  ق��ال��وا وم��ا ذاك ي��ا ر���ص��ول اهللهَّ
قالوا:  بوائَقُه،  ج��اُرُه  ياأمُن  ل  اجل��اُر 
ه«  يا ر�صول اهللهَّ وما بوائقه؟ قال: �صرُّ

)�صحيح: م�صند اأحمد(.

الجيرة 
الطيبة تقي 
من النوبة 
القلبية
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية والجودة

د. عبد الحميد الحسامي 
أستاذ األدب والنقد المشارك 

فيه،  كامنة  طاقات  اإن�صان  لكل  اهلل  جعل 
مل�صارب  وال��ت��ج��رب��ة  ال�����ص��ق��ل  بفعل  تتجه 
والأذواق،  والهتمامات  العمل  يف  معينة 
وال���ت���وج���ه���ات، ت��ت��ن��وع، ت��ت��ب��اي��ن، ت��ق��رتب، 
ي��ب��ت��ع��د ب��ع�����ص��ه��ا ع���ن ب��ع�����س ل��ي��ك��ون ث���راء 
املنافع،  وي��ك��ون ح�صول  وب��ق��اوؤه��ا،  احل��ي��اة 

وتبادلها.
مم��ا ل��ف��ت ن��ظ��ري ال��ت��ق��ارب الذهني 
غيثان  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  ب��ني  والتاأليفي 
اأحمد معرب،  بن جري�س والأ�صتاذ حممد 
���ص��ري��ع��ا، مي��ي��ل للر�صد  ي��ن��ج��ز  ف��ك��اه��م��ا 
وال���ت���وث���ي���ق وال��ت�����ص��ن��ي��ف، ي���ن���زع ل��ل��ك��ت��اب��ة 
الأف���ق���ي���ة، وي�����ص��ي��ح ب��وج��ه��ه ع���ن ال��ك��ت��اب��ة 
الراأ�صية املتاأملة الناقدة، يح�صد ويحت�صد، 

يوؤثر الكم، ل يرتك �صاردة ول واردة.
فالأول اأجنز من الكتب )31( كتابا، 

حكاية الوثائق ووثائق الحكاية 
وم����ن ال���ب���ح���وث)90( ب��ح��ث��ا، ك��م��ا ورد يف 
اأجن��ز  وال��ث��اين  بالكتاب،   املرفقة  �صرته 
قيد  ول��دي��ه  مطبوعا،  وبحثا  كتابا   )41(

الإعداد )اأكر من )100(. 
ي���وج���د ت���ق���ارب  ب��ي��ن��ه��م��ا يف ال�����ص��ن، 
ف����الأول م��ن م��وال��ي��د 1379 وال��ث��اين من 
علمية  ل����ق����اءات  وب���ع���د   ،1382 م���وال���ي���د 
)وثائق  يف  املوؤلفان  التقى  اأخ��را  عديدة 
غ���ي���ث���ان ب����ن ج���ري�������س اخل���ا����ص���ة( ف��ك��ت��ب 
الثاين )معرب( اأو مبعنى اأ�صح اأنفق وقتا 
طويا يف اإخراج ر�صائل الأول اخلا�صة يف 
ثمانية جملدات مطبوعة طباعة فاخرة،  
 -1993( ال��زم��ن  م��ن  ع��ق��دي��ن  ت�صتوعب 

.)2013
واأه�����دى ع��م��ل��ه اإل����ى وزي����ر ال��رتب��ي��ة 
الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  والتعليم 
معرب  الأ�صتاذ  لفت  وق��د  الفي�صل،  خالد 
اأن��ظ��ار ال��ق��راء اإل��ى ع��دد من الأم���ور التي 
الوثائق،  تعد ح�صيلة اطاعه على هذه 

���ص��ب��ق  اأن ح�������وارا ط���وي���ا  اإل������ى  م�������ص���را 
جملدات  يف  الوثائق  تلك  اإ���ص��دار  مهمة 
واإخراجها من دهاليز مكتبة بن جري�س 

لتكون يف متناول القراء:
امل�صهد  مت��ث��ل  ال���وث���ائ���ق  ه����ذه  اأن   •
بن جري�س  مل�صرة غيثان  التاريخي 
العلمية وعاقاته بالهيئات العلمية 

والأفراد.
الر�صائل متثل ج��زءا من  اأن تلك   •
يف  والثقافية  العلمية  احلياة  �صور 
اململكة، كما يظهر فيها مدى اهتمام 
والثقافية  العلمية  الهيئات  بع�س 
يف م�����وؤازرة ال��ع��ل��م��اء والأدب�����اء م��ادي��ا 

ومعنويا.
• وي����رى ف��ي��ه��ا ���ص��ي��ئ��ا م���ن ال��ت��ف��اع��ل 
واحل��������راك ال��ع��ل��م��ي وال���ث���ق���ايف م��ع 
الكتابة  يف  غيثان  الدكتور  توجهات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����ص��اري��ة ع���ن ب��اد 

تهامة وال�صراة .

ب��راأي معرب  الر�صائل  • تك�صف هذه 
الدكتور  �صخ�صية  م��ن  ج��وان��ب  ع��ن 
غ��ي��ث��ان وم����ن اأه��م��ه��ا ح��ر���ص��ه على 
التوثيق وعدم اإهمالها حتى و�صلت 

اإلينا على تلك ال�صورة.
مما ينبغي لنا ذكره اأن تلك الوثائق 
اخل����ا�����ص����ة ه�����ي ت���ف���ا����ص���ي���ل احل���ي���اة 
العملية والعلمية للدكتور غيثان بن 
جري�س هي تفا�صيل قد ل تكون ذات 
ما  ب��ق��در  تاريخية  اأو  علمية  ف��ائ��دة 
هي توثيق حلركة �صخ�س يف تعامله 

وتعاطيه مع احلياة.
وه������ن������ا ت���������ربز ح�����ك�����اي�����ة احل������ف������اوة 
واملكتوب  الكاتب  ل��دى  بالتفا�صيل 
ع����ن����ه، ف���ت���غ���دو ت���ل���ك ال����وث����ائ����ق اأو 
ال���ت���ع���ام���ات م�����ادة ���ص��ري��ة ت��ر���ص��د 
بدل  غيثان  الدكتور  حياة  بالوثائق 
من اأن يكتب الدكتور غيثان �صرته 

بقلمه، ويحولها اإلى حكاية.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

ا�صبح تطبيق »وات�س اأب« على اأجهزة 
هواتفنا الذكية هو اأداة الإت�صال بني 
جمتمعنا  يف  ال�����ص��غ��رة  امل��ج��م��وع��ات 
ال�صعودي، فكل �صخ�س منا م�صرتك 
اإرادت��ه يف جمموعات  اأو دون  باإرادته 
اأو  اأ���ص��دق��اء  ع��ائ��ل��ي��ة او جم��م��وع��ات 
زم��ال��ة يف ال��ع��م��ل، ول��ه��ذا ال��ت��وا���ص��ل 
املعلومة واثراء  الكبر يف ن�صر  دوره 
مقاطع  او  ال�صور  وت���داول  النقا�س 

الفيديو.
وجنح هذا التطبيق ب�صكل فعال 
يف مثل هذا التوا�صل، كما ا�صبح هو 
اأداة للتوا�صل يف املوؤ�ص�صات التعليمية 
ت�صكلت  املوؤ�ص�صات حيث  وغرها من 

جمموعات متثل جلان علمية اأو اأق�صام او كليات اأو فرق عمل، يتم من خالها، 
وب�صكل �صريع، مناق�صة مو�صوعات اأو متابعة اإجراءات اأو يتم ال�صتف�صار والتداول 

بني جميع اأع�صاء املجموعات حول �صاأن اأو اآخر.
وزم��اء  اللجان  اأع�صاء  بني  التوا�صل  يف  جناحا  التطبيق  ه��ذا  حقق  وق��د 
ياأخذ منا بع�س  اأ�صبح  املقابل  العائلة والأ�صدقاء، ولكنه يف  العمل وجمموعات 
الوقت، وخا�صة يف رطار جمموعات متخ�ص�صة ت�صل ر�صائلها اليومية اإلى مئات 

الر�صائل املتنوعة.

»واتس أب«
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 45 الف نسخة اسبوعيا

أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

2010

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

209208209198

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

بدء اإجازة منت�صف العام بنهاية دوام هذا اليوم

املوؤمتر العلمي ال�صاد�س لطاب وطالبات التعليم العايل، يف مدينة جدة

اللقاء العلمي الثالث من تاريخ امللك خالد بن عبد العزيز اآل �صعود، رحمه اهلل،  

حتت عنوان: احلركة العلمية والثقافية يف اململكة العربية ال�صعودية

يف عهد امللك خالد بن عبد العزيز اآل �صعود ما بني عامي

1395-1402 املوافق 1982-1975

الأحد 13 ربيع الأول 1436

الثاثاء 22 ربيع الأول 1436

اخلمي�س 24 ربيع الأول 1436 

10 اإلى 13/ 6 /1436

من 12 اإلى 13 جمادى الآخرة 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
�س��عف املحف��زات وت��دين تاأهي��ل   •
بع�ض رواد الأندية الطالبية، اأ�س��هما 
يف ع��زوف الط��الب ع��ن امل�س��اركة يف 
ال�س��طوانة  وه��ذه  الأندي��ة،  تل��ك 
ن�ش��مع عنه��ا د�ئم��ا فع��ن �أي ن�ش��اط 

تبحثون؟!

• عادت الختبارات فعاد ا�س��تخدام 
اأ�س��ماء  لتعلي��ق  الأب��واب واجل��دران 
الطالب واأرق��ام �س��عبهم، وكاأنه لي�ض 
ه��ذه  غ��ري  لالإع��الن  و�س��يلة  هن��اك 

الطريقة!

املعلوم��ات  م��ن  كث��ري  اإر�س��ال  يت��م   •
للطال��ب عل��ى جوال��ه، فلم��اذا ل يتم 
القاع��ات  واأرق��ام  مواعي��د  اإر�س��ال 
للطال��ب ونتخل�ض م��ن طريقة تعليق 

الأوراق؟!

بع���ض  يطلقه��ا  �س��يئة  األف��اظ   •
الط��الب اأثن��اء حديث��ه يف املم��رات 
م��ن  الكث��ري  وفيه��ا  وال�س��رتاحات 
التع��دي عل��ى الوالدي��ن والنف���ض.. 

�سالمات!

اإدارة  راب��ط  يف  املعلوم��ات  بع���ض   •
اجلامع��ة على املوقع الر�س��مي ل تزال 
قدمي��ة ج��دا، وحتت��اج لتحدي��ث، لأن 

موقع اجلامعة يعد مرجعا مهما!

• مل يتمكن اأحد من اإيجاد اآلية لربط 
املبتعثني باجلامعة اأو طريقة للتوا�سل 
معهم، فكل عالقته��م باجلامعة تنتهي 
ح��ال ابتعاثه��م، ليغيب��وا ط��وال فرتة 

البتعاث دون توا�سل!

• يتم اإر�س��ال ر�س��ائل  من خالل زاوية 
»ب��دون زع��ل« لتعدي��ل بع���ض الأم��ور 
ال�س��لبية ولكن لالأ�س��ف اأغلبها ل جتد 

التجاوب املطلوب!

• نوؤكد للجميع اأن »بدون زعل« للجميع، 
اأكتب  البناء.  الهادف  للنقد  وهي مكان 
عن  وبعيدا  و�سدق  بواقعية  تريده  ما 
التجريح والأهداف ال�سخ�سية، فحتما 
�ستجد من يتقبل تلك املالحظة ب�سدر 
�لربيد  عرب  م�شاركاتكم  �أر�شلو�  رحب. 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

حاول تتذكر.. وما هي �صعبة كثر!

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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